
                                                              príroda, emócie, BIO 
TA-NUR je prírodná kozmetika vyrábaná z prírodných zložiek rastlinného pôvodu,
získaných z rastlín a kvetov spĺňajúca dopyt po účinných prírodných produktoch 

ktorá chráni zdravie človeka a životného prostredia.

 

100 % zloženie prírodného pôvodu 

kozmetické produkty TA-NUR 
NEOBSAHUJÚ

PEG, PPG, paraffin, petrolatum, SLS, SLES, cocamide MEA/TEA/DEA, parabens,
(methyl)isothiazolinone, formaldehyde donor, EDTA, BHA/BHT, carbomer, alcohol,

silicones, colorants, OMG 



hydratačný krém na tvár ACQUA 
Obsahuje bambucké maslo a arganový olej. 

100% zložiek prírodného pôvodu 
Balené v drevenej dóze,  50 ml

Profesionálny hydratačný krém prostredníctvom svojich aktívnych zložiek : extrakt zo zeleného čaju, aloe vera,
arganový olej, olej z brazílskych orechov (para orechy) zabezpečuje  dlhodobú hydratáciu pokožky. Najmä výťažky

extraktu zo zeleného čaju neutralizujú oxidačné účinky  voľných radikálov.  Okrem toho, extrakt z medvedice lekárskej
je obzvlášť účinný v boji proti vzniku klasických pigmentových  škvŕn.

Obsahuje: extrakt zo zeleného čaju, aloe vera, arganový olej, brazílsky orechový olej (para orechy)

ZLOŽENIE
aqua - Butyrospermum parkii maslo - glycerylstearát - glycerol - laurylsíran glukóza karboxylát - lauryl glukozid 
-octyldodecanol - kyseliny kaprylovej / kaprinovej - pichľavý arganový olej - cetearylalkohol - cetyl palmitát - 
cocoglycerides - Aloe barbadensis list šťava - Persea rád, olej - Buxus chinensis olej - hydrolyzovaný ryžový proteín - 
Camellia sinensis extrakt z listov - Arctostaphylos uva-ursi extrakt z listov - horčík askorbyl fosfát - Bertholletia excelsa
olej - citrus aurantium horký olej - pelargonium graveolens olej - lecitín - tokoferol - skorbylpalmitát - benzoová 
kyselina - xantanová guma - sodného dehydroacetate- citral - citronellol - eugenol - limonén - geraniol - linalool 

upokojujúci olej na tvár CALMANTE OLIO VISO 
obsahuje olej ylang-ylang a achillea (rebríček obyčajný)   30 ml

vhodný pre citlivú pokožku , pôsobí protizápalovo, upokojujúco s hydratačnými a vyživujúcimi účinkami na pokožku,
Táto vynikajúca zmes olejov  olejov ylang-ylang a achilea posilnená pôsobením ľanového oleja  sú vynikajúcou liečbou

proti starnutiu pokožky tváre , tela a vlasov

Obsahuje: Organický ľanový olej, Ylang-Ylang, harmanček, Geranium, Yarrow 

ZLOŽENIE
Linum usitatissimum olej, Cananga odorata olej, Chamomilla recutita olej, geraniol, Pelargonium graveolens kvet 
olej, Achillea millefolium olej, linalool, citronellol, Limonén, Hydroxycitronellal, citral, škoricový alkohol 



píling na tvár a telo EXFOLIA 

Obsahuje bambusový a arganový olej 
100% zložiek prírodného pôvodu,  250 ml

Profesionálny píling na  efektívne čistenie tváre s obsahom výťažkov z bambusu, mandlí a marhúľ. Okrem toho
bambucké maslo a argánový olej poskytujú zjemňujúci a hodvábny účinok na tvár a telo. 

Obsahuje: bambusový extrakt, granule mandlí, arganový olej, bambucké maslo 

ZLOŽENIE
aqua - Butyrospermum parkii maslo - glycerylstearát - glycerol - laurylsíran glukóza karboxylát - lauryl glukozid - 
oktyldodekanol - kyseliny kaprylovej / kaprinovej - arganový spinosa olej - cetearylalkohol - cetyl palmitát - 
cocoglycerides - Aloe barbadensis list šťava - Persea rád, olej - Buxus chinensis olej - hydrolyzovaný ryžový proteín - 
Prunus amygdalus semeno prášok - Bambusa vulgaris extrakt - cedrus Atlantic drevo olejové Salvia officinalis olej - 
kyselina benzoová - lecitín - tokoferol - skorbylpalmitát - xantanová guma - dehydroacetát sodný - limonen - linalool 

mydlo z morských rias ALGHE 

Prírodné rastlinné mydlo,  100 g 
Neobsahuje živočíšne tuky bez konzervačných látok a antioxidantov

Účinný, ale jemný "keramický" efekt vďaka prítomnosti granúl ovocia, otrúb a rias Prirodzené tuhé mydlo so
zmäkčujúcimi a prirodzene vonnými látkami  bez alergénov alebo konzervačných látok vyrábané za studena podľa

najstarších výrobných tradícií. 

ZLOŽENIE
sodium coccate, potassium coccate, acqua, glycarin, prunus ameriaca seed powder, avera , algae, parfum



 

šampón pre zvieratá proti telesným pachom ANTI-ODORE 

Obsahuje pomaranč a citrón. 
100% zložky prírodného pôvodu,  250 ml,

Prítomnosť vzácnych citrusových esenciálnych olejov zabezpečuje čistenie a dezinfekciu. Synergia citróna, 

pomaranča a propolisu zabezpečuje čistiaci účinok, ktorý pomáha chrániť kožu psa pred osídlením parazitov.

Obsahuje: hydrolyzované pšeničné bielkoviny, glycerín, extrakt z propolisu, esenciálny olej: sladká
oranžová, citrónová, bergamotová, mandarínková, harmanček.

                                                                          
šampón pre zvieratá s dlhou srsťou PELO LUNGO

obsahuje pelargóniu, fenikel
zloženie prírodného pôvodu

250 ml
šampón vhodný pre psov s dlhou srsťou, ktorý  vďaka svojim zložkám pšeničné bielkoviny a ovos vyživuje a 
zvláčňuje pokožku a srsť. 

Obsahuje  hydrolyzované pšeničné bielkoviny, extrakt z ovsa, fenikelový olej, šalvia, šalvia, muškát, 

levanduľa, santalové drevo, sladkú oranžovú



STAROSTILIVOSŤ O TVÁR 

krémy

upokojujúci krém na tvár   50 ml

LENIS 

s intenzívnymi účinkami , obsahuje 
čučoriedkový a citrónový balzam

obsahuje:
výťažok z čučoriedok, citrónový balzám, Valerian, Aloe
Vera, harmanček, Bisabolol, Calendula 

zloženie: aqua - Butyrospermum parkii maslo - glycerylstearát - 
glycerol - laurylsíran glukóza karboxylát - lauryl glukozid - 
oktyldodekanol - kyseliny kaprylovej / kaprinovej - arganový spinosa 
olej - cetearylalkohol - cetyl palmitát - cocoglycerides - Aloe barbadensis
list šťava - Persea rád, olej - Buxus chinensis olej - citrusové aurantium 
horký olej - Zea kukuričný olej - Ocimum basilicum olej - Melissa 
officinalis valeriána officinalis olejové olejové chamomilla recutita olej-
bisabolol - officinalis extrakt nechtíka - Arctostaphylos uva-ursi extrakt z
listov - askorbyl horečnatý - vaccinium myrtillus extrakt - olej Santalum 
album - pamajorán Majorana olej - lecitín - tokoferol - askorbyl 
palmitate- benzoová kyselina - xantanová guma - dehydroacetát sodný - 
citral - CITRONELLOL - limonén - eugenol - farnesol - geraniol - 
linalool 

krém proti vráskam    50 ml 

REVITA 

pôsobí relaxačne a proti vráskam, 
štvornásobne pôsobí: chráni, obnovuje, 
spevňuje a tonizuje pokožku tváre 

obsahuje : 
morské riasy a bambucké maslo

zloženie :
aqua - Butyrospermum parkii maslo - glycerylstearát - glycerol - 
laurylsíran glukóza karboxylát - lauryl glukozid - oktyldodekanol - 
kyseliny kaprylovej / kaprinovej - arganový spinosa olej - 
cetearylalkohol - cetyl palmitát - cocoglycerides - Aloe barbadensis list 
šťava - Persea rád, olej - Buxus chinensis olej -hydrolyzed ryžový 
proteín - riasy extrakt - pullulan - Cucumis sativus extrakt - citrus medica
limonum olej-lecitín - tokoferol - skorbylpalmitát - benzoová kyselina - 
xantanová guma - dehydroacetát sodný 

 



STAROSTILIVOSŤ O TVÁR 
oleje    

olej na čistenie tváre s obsahom limetky, verbeny 
a citrónu   100 ml
                  RENOVA
jemne a efektívne odstraňuje make-up a nečistoty z 
pokožky tváre 
obsahuje: 
extrakt z limetky, verbena a citrónové esenciálne oleje 
zloženie: 
aqua - Butyrospermum parkii maslo - glycerylstearát - glycerol - 
laurylsíran glukóza karboxylát - lauryl glukozid - oktyldodekanol - 
kyseliny kaprylovej / kaprinovej - pichľavý arganový olej - 
cetearylalkohol - cetyl palmitát - cocoglycerides - Aloe barbadensis list 
juice- Persea rád, olej - Buxus chinensis olej - hydrolyzovaný ryžový 
proteín - citrusové aurantifolia extrakt - citrus medica limonum olej - 
Verbena officinalis olej-lecitín - tokoferol - askorbyl palmitate- benzoová
kyselina - xantanová guma - sodný dehydroacetát -citral - -geraniol 
limonén - linalool 

čistiaci olej na tvár s tymiánom a anízom  30 ml
PURIFICANTE 

detoxikuje a reguluje  tvorbu mazu, obnovuje 
prirodzenú rovnováhu pokožky tváre a poskytuje 
elasticitu a pevnosť na stimuláciu regenerácie tkanív a 
kože. Esenciálny olej tymianu má antiseptické, 
antibakteriálne a dermopurifikujúce účinky. Silicový 
olej z hviezdicového anízu má dezinfekčné a spevňujúce 
účinky môže sa použiť s vynikajúcimi výsledkami na telo 
a vlasy 
obsahuje: 
ľanový Bio olej, tymian, aníz, divoký fenikel, rozmarín, zázvor

zloženie:
Linum usitatissimum olej, Thymus vulgaris kvet / silicou Illicium verum 
olej, Foeniculum vulgare olej, Rosmarinus officinalis oleja, Zingiber 
officinalis koreňové oleje, limonén, linalool, citral, geraniol, farnesol, 
citronellol 

relaxačný olej na tvár s levanduľou  30 ml
RILASSANTE
pôsobí proti vysušovaniu a starnutiu pokožky, má 
hlboký protizápalový, upokojujúci účinok, 
Zabraňuje podráždeniu pokožky a chráni 
pokožku pred vonkajšími vplyvmi, 
obsahuje:
organický ľanový olej, citrónový balzám, harmanček, 
horká oranžová, levanduľa, kalendula, slnečnica 
zloženie: 
Linum usitatissimum olej, medovka officinalis silicou, Chamomilla 
recutita olej, citrus aurantium horká kôra olej Lavandula angustifolia olej
Nechtík kvet extrakt, heliantus annuus olej, Limonén, linalool, geraniol, 
citral, citronellol 



Starostlivosť o telo 
hydratačný telový píling   s nechtíkom    200 ml     
LEVIS 
 Aktívne zložky: 
zeleného čaju : antioxidačné a čistiaci účinok 
šípky : hydratačné a upokojujúce 
nechtík : výživné a zmäkčujúce akčných 
Zloženie: aqua - Butyrospermum parkii maslo - glycerylstearát - 
glycerol - laurylsíran glukóza karboxylát - lauryl glukozid - kokos-
kaprylát - kyseliny kaprylovej / kaprinovej - Oryza sativa otrúb - 
cetearylalkohol - cetyl palmitát - cocoglycerides - laktát sodný - PCA 
sodný - glycín - fruktóza - močovina - niacinamid - inositol - Camellia 
sinensis extrakt - šípky extrakt - calendula officinalis extrakt - kyselinu 
mliečnu - benzoová kyselina - xantanová guma - lecitín - tokoferol - 
skorbylpalmitát - sodný dehydroacetát - benzoan sodný - sorban draselný
- Parfum 

Osviežujúce telové mlieko s bambuckým maslom 
PLASMATE                250 ml
Obsahuje :  melónový extrakt, bambucké maslo, 
arganový olej, aloe vera 
zloženie: aqua - Butyrospermum parkii maslo - glycerylstearát - 
glycerol - laurylsíran glukóza karboxylát - lauryl glukozid - 
oktyldodekanol - kyseliny kaprylovej / kaprinovej - pichľavý arganový 
olej - cetearylalkohol - cetyl palmitát - cocoglycerides - barbadensis aloe 
list šťava - Persea rád, olej - Buxus chinensis olej - hydrolyzovaný 
ryžový proteín - Cucumis melo extrakt - mäta pieporná Mentha olej - 
mentol - lecitín - tokoferol - skorbylpalmitát - benzoová kyselina - sodná 
dehydroacetát xantánová glejoživice 

Esencia na ruky a nohy s levanduľou a šípkami
ESENTIA                        100 ml
malé množstvo výrobku upokojí pokožku rúk a nôh
obsahuje: levanduľu, šípky, ľan, islandský lišajník

zloženie: aqua - Butyrospermum parkii maslo - glycerylstearát - 
glycerol - laurylsíran glukóza karboxylát - lauryl glukozid - 
oktyldodekanol - kyseliny kaprylovej / kaprinovej - arganový spinosa 
olej - cetearylalkohol - cetyl palmitát - cocoglycerides - Aloe barbadensis
list šťava - Linum usitatissimum extrakt - Persea vďačný olej - buxus 
chinensis olej - hydrolyzovaný ryžový proteín - Lavandula angustifolia 
olej Cetraria Islandica extrakt - šípky ovocný extrakt. - lecitín - tokoferol 
- askorbyl palmitate- kyselina benzoová - sodný dehydroacetát 
xantánová glejoživice 

telové mlieko 
RAXODA                              250 ml
Proti celulitídy spevňujúca liečba * 
 Telový krém   pomáha predchádzať a bojovať proti  
celulitíde a zlepšuje subkutánnu mikrocirkuláciu vďaka 
látkam so stimulujúcimi, tónujúcimi a spevňujúcimi 
vlastnosťami. Nechajte pleť hydratovanú a zamatovú.
Obsahuje: bambucké maslo, arganový olej, avokádový 
olej, jojobový olej, esenciálne oleje z: citrónových, 
rozmarínových, škoricových plodov a gáfor
 zloženie: aqua - Butyrospermum parkii maslo - glycerylstearát - glycerol - laurylsíran 

glukóza karboxylát - lauryl glukozid - oktyldodekanol - kyseliny kaprylovej / kaprinovej - 
arganový spinosa olej - cetearylalkohol - cetyl palmitát - cocoglycerides - Aloe barbadensis list 
šťava - Persea rád, olej - Buxus chinensis olej - hydrolyzovaný ryžový proteín - satureia hortensis
extrakt - gáfor - Cinnamomum kasia olej - Rosmarinus officinalis olejové citrus medica limonum 
olej - Paullinia cupana extrakt - lecitín - tokoferol - skorbylpalmitát - benzoová kyselina - xanthan
glejoživice dehydroacetát sodný - benzyl-benzoát - Cinnamal - citral - Limonén - eugenol -l



Starostlivosť o telo 

prírodné rastlinné mydlá   100 g 

aloe vera mydlo 
ALOE VERA 
hypoalergénne, hydratačné pre všetky typy 
pokožky

mydlo z nechtíka lekárskeho
CALENDULA 
pre suchú a jemnú pokožku

citrusové mydlo
AGRUMI 
tonizujúci, osviežujúci, zvlhčujúci s vitamínom C

mydlo z okvetných lístkov ruže
PETALI DI ROSA 
obsahuje zmes kvetov s relaxačnými 
účinkami

                           



                           Starostlivosť 

                    prírodné rastlinné 

o telo

mydlá           100 g

mandľové mydlo
MANDORLA 
osviežujúce, upokojujúce účinky 

levanduľové mydlo
LAVANDA
odstraňuje mastnotu a nečistoty pokožky 

                                     
                       

 

mydlo s ružovým olejom 
ROSA MOSQUETA 
vyhladzuje vrásky, podporuje obnovu 
buniek 



Starostlivosť o vlasy 

hydratačný šampón  200 ml
MOISTURE 
s feniklom a pelargóniou pre suché a farbené vlasy
Zloženie: 
aqua - sorbitol - kokamidopropylbetain - disodný kokoamfodiacetát - 
lauroylsarkosinát sodný - lauryl glukozid -saccaride izomeráty - 
Foeniculum vulgare olej - Pelargonium graveolens olej - Salvia 
officinalis olej - Lavandula angustifolia olej - dehydroacetát sodný - - 
Santalum albumu olej sorban draselný - kyselina citrónová - parfum - 
citronellol - geraniol - linalool-limonén - citral 

revitalizujúci šampón  200 ml 
VOLUME 
s citrónom, pomarančom a s pagaštanom konským 
pre normálne, jemné a mastné vlasy 
Zloženie: 
aqua, sorbitol, kokamidopropylbetain, disodná kokoamfodiacetát, 
lauroylsarkosinát sodný, lauryl glukozid, Citrus medica limonum olej, 
citrusový aurantium horký olej, hydrolyzovaný keratín, dehydroacetát 
sodný, sorbát draselný, kyselina citrónová, parfum, Limonén, citral, 
linalool 

normalizujúci šampón  200 ml
PURIFY 
s antimikrobiálnymi účinkami proti lupinám pre 
normálne, jemné , mastné vlasy 
Obsahuje: medovka, citrón, rebríček, majoránku, horký 
pomaranč, cyprus, pelargónie, eukalyptu, šalvia, mäta 
pieporná,  borovica, tymián, rozmarín 
Zloženie: aqua - sorbitol - kokamidopropylbetain - disodný 
kokoamfodiacetát - lauroylsarkosinát sodný - lauryl glukozid - Piroctone 
olamine - kaproyl sodný / lauroyl laktátu - Melissa officinalis olej - 
Citrus medica limonum olej - všeobecný Achillea millefolium olej - 
Origanum Majorana olejové citrus aurantium horká olej - Cupressus 
sempervirens olej - Pelargonium graveolens olej - eukalyptus globulus 
olej - Salvia officinalis olej - Mentha mäty piepornej - Pinus sylvestris 
olej - týmus vulgaris olej - olej z rozmarínu - dehydroacetát sodný - 
sorban draselný - kyselina citrónová - škoricový alkohol - citral - 
kumarín - farnesol - isoeugenol 



Starostlivosť o vlasy 

Regenerujúci kondicionér na vlasy  200 ml
REGENERA 
pre poškodené a farbené vlasy 
Obsahuje: organický ľanový olej, nechtík lekársky, 
ginko biloba, citrónový balzam, valerianu, harmanček
Zloženie: aqua, distearoylethyl dimoniumchlorid, myristylalkohol, 
Linum usitatissimum olej *, cetearylalkohol, glycerín, parfum, benzoan 
sodný, xantánová guma, sorbát draselný, citrus aurantium horká kôra 
olej, Citrus limon kôra olej, zea olej kukuričný, Calendula officinalis 
kvet extrakt , Ocimum basilicum olej, Melissa officinalis listov, olej z 
koreňa valeriány lekárskej officinalis olej, chamomilla recutita olej, 
bisabolol, panax ginseng koreň extrakt, extrakt z listov ginkgo biloba, 
citral, limonén. * z ekologického poľnohospodárstva 

 

maska na poškodené, suché a dehydrované
vlasy 200 ml
AHA
obsahuje: organický ľanový olej, citrón, pomaranč, 
žeňšeň, ginko biloba,
zloženie: aqua, distearoylethyl dimoniumchlorid, myristylalkohol, 
Linum usitatissimum olej *, cetearylalkohol, glycerín, parfum, benzoan 
sodný, xantánová guma, sorbát draselný, kyselina mliečna, Citrus limon 
kôra olej, citrus aurantium horká kôra olej, Panax ginseng extrakt z 
koreňa, extrakt z listov ginkgo biloba, citral, limonén. * z ekologického 
poľnohospodárstva 

kondicionér na farbené vlasy  200 ml
RINNOVATE 
s ľanovým olejom, pomarančom a ginkom s 
antioxidačnými a hydratačnými účinkami
Obsahuje: organický ľanový olej, citrón, pomaranč, 
žeňšeň, ginko biloba 
Zloženie: aqua, distearoylethyl dimoniumchlorid, myristylalkohol, 
Linum usitatissimum olej *, cetearylalkohol, glycerín, PCA zinok, 
parfum, benzoan sodný, xantánová guma, sorbát draselný, Citrus limon 
kôra olej, citrus aurantium horká kôra olej, Panax ginseng extrakt z 
koreňa, extrakt z listov ginkgo biloba, citral, limonén. * z ekologického 
poľnohospodárstva 



Starostlivosť o zvieratá 

antiparazitárny šampón 
pre zvieratá  250 ml
ALTO POTERE DETERGENTE 
s vysokými čistiacimi a antiparazitárnymi 
účinkami, ideálny pre psov žijúcich vonku
Obsahuje: hydrolyzované pšeničné bielkoviny,
glycerín, extrakt z lopúcha, esenciálny olej: 
citrón, levanduľa, rozmarín, santalové drevo, 
eukalyptus 

regeneračný  šampón pre domáce zvieratá
250 ml
RINVIGORENTE 
pomáha obnoviť poškodenú srsť a 
poporuje jej prirodzenú regeneráciu 
Obsahuje: 
pšeničný hydrolyzovaný proteín extrakt z bielej vŕby a 
aloe vera, esenciálne oleje z pačuli, kvety harmančeka 
Maroko, santalové drevo, levanduľa a pelargónie 


	Obsahuje bambusový a arganový olej  100% zložiek prírodného pôvodu, 250 ml
	Prírodné rastlinné mydlo, 100 g  Neobsahuje živočíšne tuky bez konzervačných látok a antioxidantov
	Obsahuje pomaranč a citrón.  100% zložky prírodného pôvodu, 250 ml,

