
přírodní kosmetika 
z konopí

produktový katalogN
EJ

VY

ŠŠÍ  KVALITA

KO N O PÍ
 

Z
 

K AN
A

D
Y

www.cannaderm.cz

LÉČIVÉ KONOPÍ



2

O Cannadermu

S KONOPNOU KOSMETIKOU JSME PŘIŠLI JAKO PRVNÍ V ČR
Cannaderm je na trhu již od roku 2002, kdy jsme jako první v  České republice 
vyvinuli a na trh uvedli vlastní receptury kosmetických přípravků využívající 
účinky konopného oleje. Kvalita Cannadermu je ověřená více než 10 lety praxe 
a potvrzená spokojeností našich zákazníků. Od června 2014 převzala veškeré aktivity 
spojené s produkty značky Cannaderm společnost Simply You Pharmaceuticals a.s.

KONOPÍ Z KANADY
Kosmetika Cannaderm je vhodná i pro nejmenší děti, těhotné a kojící ženy i pro osoby 
s velmi citlivou pokožkou.

Naší základní surovinou je za studena lisovaný konopný olej v bio kvalitě 
z Kanady. V našich recepturách využíváme unikátní vlastnosti konopného 
oleje v kombinaci s ověřenými rostlinnými extrakty. 

Na každém výrobku značky Cannaderm je v tzv. konopné pečeti uveden 
skutečný obsah konopného oleje (případně extraktu ze semen). 

Logo Patentově chráněno nesou produkty Cannadermu, 
které v receptuře obsahují synergicky působící kombinaci 
bioaktivního konopného oleje a výtažku z jehličí jedle sibiřské.

CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
Již více jak 10 let si mohou naši klienti vybírat ze širokého portfolia produktů 
Cannaderm. Od r. 2011 naleznete na většině produktů logo CPK® - CERTIFIKOVANÁ 
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA nebo nadstavbové logo CPK® bio.  Tyto certifi kační známky 
garantují ekologicky šetrnou výrobu, obaly i přírodní původ surovin používaných pro 
výrobu kosmetiky Cannaderm. 
Certifi kované produkty přírodní a bio kosmetiky tedy neobsahují: 
•     synteticky získané parfémy, konzervační složky a barviva
•     suroviny z ropy jako je minerální olej, parafín nebo vazelína 
•     některé silnější tenzidy (např. SLS, SLES)
•     živočišné složky (s výjimkou včelího vosku a tuku z ovčí vlny)
•     geneticky modifi kované suroviny
•     chemické UV fi ltry
Základní podmínky pro získání certifi kátu přírodní kosmetiky jsou ekologicky šetrná 
výroba, recyklovatelné obaly a kvalitní suroviny přírodního původu. Certifi kovaná 
přírodní kosmetika je proto šetrná k naší pokožce i k životnímu prostředí. Přírodní 
suroviny zpracované pomocí moderních technologií vyhovují nárokům současné 
kosmetické péče a přitom dokonale odpovídají přirozeným potřebám pokožky.

V souladu s platnou legislativou nejsou žádné kosmetické produkty testovány na zvířatech.
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Cannadent balzám na rty
Určení: pro celoroční péči o suché, citlivé rty

Efekt: okamžité zvláčnění a zjemnění rtů, ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

Pro koho: dospělí a děti od 3 let

Obsahuje: konopný olej, bambucké máslo (máslovník), hřebíček, jedle sibiřská, šalvěj

Rada: ideální prevence suchých popraskaných rtů při stresu, cestování nebo v nepříznivém počasí

Další péče: program Cannadent

6 g K 3139 cena 114,- Kč

Cannadent zásaditá zubní pasta
Určení: pro odstranění zubního plaku, péči o citlivé dásně a pro osvěžení dechu

Efekt: omezení citlivosti dásní a zubních krčků při parodontóze, kvalitní péče o chrup

Pro koho: pouze pro dospělé - není určena pro dětský chrup! 

Obsahuje: konopný olej, hřebíček, dubová kůra, máta, šalvěj, bez brusných částic!

Rada: ideální pro citlivé zuby, také při parodontóze a pro svěží pocit v ústech

Další péče: program Cannadent

75 g K 2606 cena 175,- Kč

Atopos ošetřující krém
Určení: pro ošetřování ložisek suché, drsné pokožky při atopickém ekzému nebo lupénce

Efekt: rychlé a dlouhodobé zvláčnění a zjemnění suché, šupící se pokožky

Pro koho: pro dospělé a děti starší 12 let

Obsahuje: konopný olej, rašelina, arnika, panthenol

Rada: vhodná péče při atopickém ekzému nebo lupénce

Další péče: program Atopos + Konopka + Exema + RegeMa krém

75 g K 0053 cena 225,- Kč

Cannadent sérum
Určení: pro péči o rty a sliznici úst, příznivě působí při výskytu oparů,

při aftách, parodontóze, otlacích od rovnátek či protéz

Efekt: působí antimikrobiálně, urychluje regeneraci tkání

Pro koho: dospělí, děti pouze na doporučení (obsahuje alkohol)

Obsahuje: alkohol, konopný olej, hřebíček, arnika, jedle sibiřská, tea tree 

Rada: vhodné i pro výplachy úst, do ústních sprch atp.

Další péče: program Cannadent

5 ml K 0015 cena 206,- Kč

1,2 ml K 0183 cena 69,- Kč

10x 1,2 ml K 0190 cena 617,- Kč
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PROGRAM CANNADENT • péče o dutinu ústní, zuby a rty  

PROGRAM ATOPOS • péče o pokožku s atopií a lupénkou  
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Atopos ošetřující mléko
Určení: pro ošetřování suché, drsné pokožky při atopickém ekzému nebo lupénce

Efekt: vyživuje, zvláčňuje a zjemňuje suchou pokožku se sklonem k zhrubnutí a tvorbě šupinek

Pro koho: pro dospělé a děti starší 12 let

Obsahuje: konopný olej, bambucké máslo (máslovník), rašelina, panthenol, šalvěj

Rada: vhodné pro ošetřování větších ploch pokožky, také jako mléko po koupeli

Další péče: program Atopos + Konopka + Exema + RegeMa krém

150 ml K 3160 cena 262,- Kč

Atopos vlasová kúra
Určení: pro intenzivní péči o svědivou, suchou vlasovou pokožku při atopii nebo lupénce

Efekt: rychlé a účinné zklidnění a zvláčnění suché, šupící se, svědivé pokožky hlavy

Pro koho: pro dospělé a děti starší 12 let

Obsahuje: konopný olej, rašelina, grepová semínka, šalvěj

Rada: kúra není určena na mytí vlasů, ale pro ošetřování vlasové pokožky

Další péče: program Atopos + Natura šampon na vlasy

100 ml K 0091 cena 221,- Kč

Atopos lázeň
Určení: terapeutické koupele pro suchou, drsnou a šupící se pokožku

Efekt: výrazné zklidnění, zjemnění a zvláčnění pokožky

Pro koho: vhodné také pro děti, při atopickém ekzému a suché pokožce

Obsahuje: konopný olej, sůl z Mrtvého moře, levandule, šalvěj

Rada: není určena k mytí pokožky, ale k ošetření a obnově kožního lipidového fi lmu

Další péče: program Atopos + Konopka + Exema

10 ml K 2699 cena 42,- Kč

10x 10 ml K 2682 cena 382,- Kč

Exema zklidňující krém
Určení: pro lokální ošetřování svědivých míst na pokožce např. při ekzémech

Efekt: rychlé zmírnění projevů svědění, pálení, zarudnutí pokožky

Pro koho: pro dospělé a děti starší 12 let

Obsahuje: konopný olej, bambucké máslo (máslovník), myrha, majoránka, sůl z Mrtvého 
moře, snížené pH

Rada: nejprve umýt, pak místně ošetřit pouze plochy svědící pokožky

Další péče: program Atopos + Konopka

50 g K 0534 cena 191,- Kč

15 %

12 %

31 %

16 %

Atopos mycí pěna
Určení: pro jemné, šetrné mytí suché a citlivé pokožky při atopii nebo lupénce

Efekt: jemné, ale účinné umytí, zvláčnění a zklidnění umyté pokožky

Pro koho: pro dospělé a děti od 3 let

Obsahuje: konopný olej, grepová semínka, panthenol, šalvěj

Rada: šetrné mytí je základem správné kosmetické péče při atopickém ekzému i při lupénce

Další péče: program Atopos

180 ml K 3078 cena 276,- Kč 2 %
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PROGRAM REGENERACE • ošetřování kožních defektů

Konopka mast
Určení: pro celodenní péči o velmi suchou, drsnou a šupící se pokožku

Efekt: rychlé a dlouhodobé promaštění, zvláčnění a zjemnění suché pokožky

Pro koho: pro děti i pro dospělé

Obsahuje: konopný olej, bambucké máslo (máslovník), yzop, šalvěj

Rada: ideální náhrada vazelíny při atopii, lupénce, suchých patách a prasklinách kůže

Další péče: program Atopos + program Regenerace

75 g K 3115 cena 199,- Kč

Regenerace regenerační krém
Určení: pro celodenní ošetřování velmi citlivé a suché pokožky

Efekt: zklidnění, zvláčnění a vyhlazení pokožky, redukce nepravidelností a vrásek

Pro koho: pro přecitlivělou, suchou nebo zralou pokožku

Obsahuje: konopný olej, hřebíček, badyán, tea tree, lecitin

Rada: zlepšuje vzhled zhojených jizev, pigmentových skvrn, jizviček po akné

Další péče: program Regenerace + Natura

75 g K 0039 cena 199,- Kč

Regenerace regenerační olej
Určení: pro jemnou masáž namáhané, stresované pokožky při jizvách a strijích

Efekt: výživa, zjemnění a zvláčnění pokožky

Pro koho: pro dospělé i pro děti, těhotné a kojící ženy

Obsahuje: konopný olej, mandlový olej, badyán, santal, arnika

Rada: vmasírujte 1 - 2x denně do pokožky pro prevenci vzniku strií, prasklin, otlaků aj.

Další péče: program Regenerace + Natura

100 ml K 0381 cena 231,- Kč

RegeMa krém
Určení: pro denní péči o pokožku se specifi ckými nároky na péči

Efekt: účinné zvláčnění a výživa pokožky, zrychlená regenerace pokožky v okolí defektů

Pro koho: pro dospělé i pro děti od 3 let

Obsahuje: konopný olej, sibiřská jedle, arnika, echinacea, kafr

Rada: pro péči o pokožku s atopií, pro seniory, diabetiky

Další péče: program Regenerace

50 g K 0480 cena 199,- Kč

50 %

27 %

34 %

25 %
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PROGRAM SVALY • KLOUBY • ŽÍLY
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RegeMa balzám
Určení: pro celoroční ošetřování drobných problémů na pokožce a rtech

Efekt: univerzální regenerační balzám s výrazným zvláčňujícím efektem

Pro koho: pro děti i dospělé, pro těhotné i kojící ženy

Obsahuje: konopný olej, sibiřská jedle, bambucké máslo (máslovník), čištěný včelí vosk, šalvěj

Rada: při pocitech pnutí a pálení, při lišejích, záděrách, přesušené pokožce

Další péče: program Regenerace

7 g K 0497 cena 161,- Kč

Mentholka konopné mazání
Určení: chladivý gel pro masáže při svalové únavě, namožených zádech a kloubech

Efekt: jemně chladivý masážní gel pro osvěžení a zmírnění únavy

Pro koho: pro dospělé, sportovce a seniory

Obsahuje: konopný olej, sibiřská jedle, kaštan, kostival, arnika, mentol, kafr

Rada: po sportu nebo fyzické námaze, na unavené svaly a zatuhlá záda a klouby

Další péče: Konopka mast + Natura masážní olej

200 ml K 0251 cena 186,- Kč

Thermolka hřejivé mazání
Určení: hřejivé mazání pro prohřívací masáže svalů, zad a při studených končetinách

Efekt: k prohřátí svalů a kloubů před sportem, před a po pobytu v chladném prostředí

Pro koho: pro dospělé, sportovce a seniory

Obsahuje: konopný olej, sibiřská jedle, kaštan, kafr, vanilka & kapsaicin

Rada: použijte pro prohřátí před sportem a vždy, když je indikováno „suché teplo“

Další péče: Konopka mast + Natura stimulační olej

200 ml K 0909 cena 199,- Kč

Venosil konopné mazání
Určení: mazání na pokožku nohou při křečových žilách, metličkách a otocích kotníků

Efekt: rychlé osvěžení nohou a zmírnění pocitu „těžkých nohou“

Pro koho: pro dospělé, také pro těhotné ženy, seniory 

Obsahuje: konopný olej, sibiřská jedle, rutin, kostival, arnika, fenykl, řepík, máta, měsíček, šalvěj

Rada: ideální při dlouhém stání či sezení, v těhotenství, při nadváze

Další péče: program Regenerace + Mentholka

100 ml K 0435 cena 191,- Kč

50 %

4 %

6 %

8 %
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Aknea ošetřující sérum
Určení: pro lokální ošetření a zklidnění projevů akné během dne

Efekt: mírní zarudnutí a podráždění pleti, zklidňuje zanícené póry

Pro koho: pro dospívající (12+) a dospělé s projevy akné

Obsahuje: konopný olej, arnika, tymián, šalvěj, máta

Rada: používejte cíleně pouze na problematická místa s výskytem akné

Další péče: program Aknea

5 ml K 2552 cena 194,- Kč

Aknea ošetřující voda
Určení: pro každodenní péči, čištění a tonizaci aknózní pokožky

Efekt: hladší, čistá pokožka, stažení pórů, méně komedonů

Pro koho: pro dospívající (12+) a dospělé s projevy akné

Obsahuje: alkohol, konopný extrakt, přeslička, měsíček

Rada: používejte cíleně pouze na problematická místa s výskytem akné

Další péče: program Aknea

200 ml K 2453 cena 171,- Kč

Aknea ošetřující krém
Určení: pro každodenní ošetřování pokožky s akné a s nadměrnou tvorbou kožního mazu

Efekt: zlepšení vzhledu pokožky, zmírnění výskytu rozšířených a ucpaných pórů

Pro koho: pro dospívající (12+) a dospělé s projevy akné

Obsahuje: konopný olej, dubová kůra, myrha, mateřídouška, tea tree

Rada: používejte cíleně pouze na problematická místa s výskytem akné

Další péče: program Aknea

75 g K 3238 cena 216,- Kč

Aknea čistící maska
Určení: pro hloubkové ošetření a detoxikaci pokožky s projevy akné

Efekt: narušuje zrohovatělou vrstvu, hloubkově čistí, zjemňuje a vyhlazuje pleť

Pro koho: pro dospívající (12+) a dospělé s projevy akné či nadměrně mastící se pokožkou

Obsahuje: konopný olej, zelený jíl, tea tree, mateřídouška, myrha

Rada: používejte cíleně pouze na problematická místa s výskytem akné

Další péče: program Aknea

5,5 g K 2620 cena 59,- Kč

10x 5,5 g K 2613 cena 535,- Kč

PROGRAM AKNEA • ošetřování pokožky s akné   
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15 %

6 %

15 %
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PROGRAM CAPILLUS • péče o vlasy a vlasovou pokožku

Aknea mycí pěna
Určení: pro každodenní mytí hrubé, mastné pokožky a pokožky s projevy akné

Efekt: účinné smytí nečistot, omezení tvorby kožního mazu a zjemnění pleti

Pro koho: pro dospívající (12+) a dospělé s projevy akné či nadměrně mastící se pokožkou

Obsahuje: konopný olej, řepík, grepová semínka, mateřídouška

Rada: používejte cíleně pouze na problematická místa s výskytem akné

Další péče: program Aknea

180 ml K 0442 cena 263,- Kč

Capillus šampon seborea
Určení: pro mytí vlasů a péči o suchou, citlivou, svědivou vlasovou pokožku

Efekt: efektivně omezuje tvorbu šupin, mírní svědění i podráždění

Pro koho: pro dospělé - není určeno pro kojeneckou seboreu ani pro malé děti

Obsahuje: konopný olej, hřebíček, yzop, sůl z Mrtvého moře, grepová semínka

Rada: při lupénce, atopii nebo seboree ve vlasech dodržujte 3 - 5 min působení na pokožce

Další péče: program Capillus – vlasové sérum

150 ml K 2644 cena 261,- Kč

Capillus šampon proti lupům
Určení: pro mytí a ošetřování vlasů a pokožky hlavy s projevy lupů a svědění

Efekt: působí proti příčinám vzniku lupů, mírní svědění a tvorbu lupů

Pro koho: pro dospělé a dospívající

Obsahuje: climbazole, konopný olej, grepová semínka, řepík, majoránka

Rada: pro optimální efekt nutno dodržet 3 - 5 min působení na pokožce

Další péče: program Capillus – vlasové sérum

150 ml K 2651 cena 257,- Kč

Capillus vlasové sérum
Určení: osvěžení a zklidnění suché, podrážděné, svědivé vlasové pokožky

Efekt: jemně chladí a osvěžuje pokožku, mírní podráždění i svědění

Pro koho: pro dospělé - není určeno pro kojeneckou seboreu ani pro malé děti

Obsahuje: konopný extrakt, panthenol, máta, yzop, sůl z Mrtvého moře

Rada: pro optimální efekt používejte pravidelně po dobu 6 - 8 týdnů

Další péče: program Capillus – šampon seborea nebo šampon proti lupům

8x 5 ml K 2637 cena 346,- Kč

2 %

7 %

4 %

3 %
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Capillus sérum na vlasy s kofeinem
Určení: pro péči o pokožku hlavy při problémech s nadměrným vypadáváním vlasů

Efekt: osvěžuje, stimuluje činnost vlasových váčků, zlepšuje vzhled a kondici vlasů

Pro koho: pro dospělé

Obsahuje: konopný olej, kofein, kopřiva, řepík, levandule, zázvor, sůl z Mrtvého moře

Rada: pro optimální efekt používejte vlasové sérum pravidelně po dobu 6 - 8 týdnů

Další péče: program Capillus – šampon s kofeinem

8x 5 ml K 2729 cena 354,- Kč

m vlasů

 vlasů

o moře

8 týdnů

9

Mycosin sérum
Určení: pro speciální péči o pokožku a nehty se sklonem ke kožním plísním (mykózám)

Efekt: zklidňuje nepříjemné svědění a pálení pokožky, omezuje množení kožních plísní

Pro koho: pro dospělé, u dětí jen v indikovaných případech (obsahuje alkohol)

Obsahuje: konopný olej, alkohol, hřebíček, arnika, grepová semínka

Rada: lze používat přímo na pokožku a nehty nebo přikapat do krému či těl. mléka

Další péče: program Regenerace + Natura – tělové mléko, krém na nohy nebo ruce

20 ml K 2460 cena 262,- Kč

Capillus šampon s kofeinem
Určení: pro mytí vlasů a péči při problémech s nadměrným padáním vlasů

Efekt: prokrvuje, stimuluje činnost vlasových váčků, zlepšuje vzhled a kondici vlasů

Pro koho: pro dospělé

Obsahuje: konopný olej, kofein, kopřiva, levandule, zázvor

Rada: pro optimální efekt nutno dodržet 3 - 5 min působení na pokožce

Další péče: program Capillus – sérum na vlasy s kofeinem

150 ml K 2750 cena 263,- Kč

Intime intimní hygiena
Určení: pro každodenní intimní hygienu mužů i žen

Efekt: šetrné mytí, zklidnění nepříjemného svědění a pálení sliznic intimních partií

Pro koho: pro dospělé a dospívající od 15 let

Obsahuje: konopný olej, grepová semínka, kyselina mléčná, tymián, mateřídouška

Rada: také na cesty, po návštěvách koupaliště, sauny, při léčbě antibiotiky atp.

Další péče: řada Natura – mytí

150 ml K 2477 cena 264,- Kč

5 %

2 %

5 %

30 %
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Robátko zklidňující krém
Určení: pro péči o zcitlivělá, zarudlá, svědící místa ekzematické pokožky

Efekt: rychle zmírňuje projevy svědění, pálení, zarudnutí pokožky

Pro koho: pro děti od kojeneckého věku a pro dospělé s velmi citlivou pokožkou

Obsahuje: konopný olej, ocet, měsíček

Rada: používat pouze na svědivou, zarudlou pokožku

Další péče: řada Robátko – mycí pěna + dětský krém nebo dětské mléko

50 g K 0558 cena 179,- Kč

Robátko emoliens (zvláčňující krém)
Určení: pro každodenní promazávání suché, citlivé pokožky s atopickým ekzémem

Efekt: účinně zvláčňuje a zklidňuje suchá, šupící se místa, mírní projevy ekzému

Pro koho: pro děti od kojeneckého věku a pro dospělé s velmi citlivou pokožkou

Obsahuje: konopný olej, sibiřská jedle, echinacea, šalvěj

Rada: při atopickém ekzému je zásadní šetrné mytí a pravidelné promazávání pokožky

Další péče: řada Robátko + Konopka + Atopos lázeň

75 g K 0503 cena 228,- Kč

Robátko krém proti opruzeninám
Určení: pro celodenní ochranu citlivé pokožky proti opruzeninám a plenkové dermatitidě

Efekt: vytváří jemný ochranný fi lm, který chrání proti působení vlhkosti a podráždění

Pro koho: pro děti od kojeneckého věku a pro dospělé s velmi citlivou pokožkou

Obsahuje: konopný olej, bambucké máslo (máslovník), levandule

Rada: používat na suchou, umytou pokožku v  kožních záhybech a plenkové oblasti

Další péče: řada Robátko – mycí pěna + dětský krém nebo dětské mléko

75 g K 0510 cena 199,- Kč

Robátko ochranný krém
Určení: pro celodenní péči o pokožku v nepříznivých povětrnostních podmínkách

Efekt: chrání před nepřízní počasí, chladem, větrem a působením vlhkosti

Pro koho: pro děti od kojeneckého věku a pro dospělé s velmi citlivou pokožkou

Obsahuje: konopný olej, bambucké máslo (máslovník), levandule

Rada: u malých dětí pro ochranu okolí úst před působením slin a vznikem lišejů

Další péče: řada Robátko + RegeMa balzám

50 g K 0565 cena 171,- Kč

10

25 %

27 %

31 %

40 %
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Robátko dětské mýdlo
Určení: pro každodenní šetrné mytí citlivé pokožky

Efekt: jemně a šetrně myje nečistoty, nevysušuje ani nedráždí citlivou pokožku

Pro koho: pro děti od kojeneckého věku a pro dospělé s velmi citlivou pokožkou

Obsahuje: konopný olej, levandule, měsíček

Rada: vhodné i pro mytí obličeje a pro šetrné mytí pokožky s projevy atopie

Další péče: řada Robátko – dětské mléko nebo olej + krémy

100 g K 0572 cena 101,- Kč

Robátko dětské mléko
Určení: pro každodenní ošetřování citlivé pokožky obličeje i těla

Efekt: perfektně zvláčňuje, zpevňuje a vyhlazuje pokožku po koupeli

Pro koho: pro děti od kojeneckého věku a pro dospělé s velmi citlivou pokožkou

Obsahuje: konopný olej, bambucké máslo (máslovník), měsíček, šalvěj

Rada: vhodná péče i pro nejmenší děti a také při projevech atopického ekzému

Další péče: řada Robátko - mycí pěna nebo dětské mýdlo + krémy

150 ml K 2514 cena 201,- Kč
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Robátko dětský krém
Určení: pro každodenní ošetřování citlivé pokožky obličeje i těla

Efekt: zjemňuje, zvláčňuje pokožku, účinně obnovuje a posiluje ochranný kožní plášť

Pro koho: pro děti od kojeneckého věku a pro dospělé s velmi citlivou pokožkou

Obsahuje: konopný olej, panthenol, vitamin E, levandule

Rada: vhodná péče i pro nejmenší děti a také při projevech atopického ekzému

Další péče: řada Robátko + RegeMa balzám

75 g K 0046 cena 199,- Kč

Robátko dětský olej
Určení: pro každodenní péči o citlivou, suchou pokožku

Efekt: zvláčňuje a zjemňuje pokožku, chrání proti vzniku suchých, drsných míst

Pro koho: pro děti od kojeneckého věku a pro dospělé s velmi citlivou pokožkou

Obsahuje: konopný olej, hroznový olej, levandule, měsíček, šalvěj

Rada: vhodná péče i pro nejmenší děti, po koupeli nebo pro jemnou masáž pokožky

Další péče: řada Robátko - mycí pěna nebo dětské mýdlo + krémy

100 ml K 0299 cena 188,- Kč

27 %

12 %

30 %

5 %
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  CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ BIO KOSMETIKA
  SPECIÁLNÍ JEMNÉ RECEPTURY
  VHODNÉ I PRO NEJMENŠÍ DĚTI

Robátko dětský šampon
Určení: pro šetrné mytí jemných vlasů a vlasové pokožky u dětí

Efekt: velmi šetrně myje, nestéká, nedráždí pokožku ani oči, zlepšuje kondici vlasů

Pro koho: pro děti a pro dospělé s velmi citlivou vlasovou pokožkou

Obsahuje: konopný olej, grepová semínka, měsíček

Rada: u hustých nebo delších vlasů vždy použijte po mytí ještě balzám na vlasy

Další péče: řada Robátko + balzám na vlasy Natura

150 ml K 2491 cena 183,- Kč

Robátko mycí pěna
Určení: pro každodenní jemné, šetrné mytí extra citlivé pokožky

Efekt: velmi šetrné umytí nečistot bez podráždění nebo vysušení citlivé pokožky

Pro koho: pro děti od kojeneckého věku a pro dospělé s velmi citlivou pokožkou

Obsahuje: konopný olej, glycerin, levandule, šalvěj

Rada: vhodné i pro mytí obličeje, okolí očí a pro šetrné mytí pokožky s projevy atopie

Další péče: řada Robátko - dětské mléko nebo olej + krémy

180 ml K 3085 cena 261,- Kč

Robátko intimní hygiena
Určení: pro každodenní mytí a ošetřování intimních partií

Efekt: velmi šetrně myje, mírní pocity podráždění, svědění a pálení v intimních partiích

Pro koho: pro děti od kojeneckého věku a pro dospělé s citlivou pokožkou

Obsahuje: konopný olej, grepová semínka, měsíček

Rada: vhodná i na omytí zadečku a intimních partií při výměně plenek

Další péče: řada Robátko + krém proti opruzeninám

150 ml K 2668 cena 219,- Kč

2 %

11 %

10 %
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Natura - zvláčňující balzám na rty
Určení: pro celoroční použití a ochranu citlivé pokožky rtů

Efekt: zvláčňuje a zpevňuje rty, minimalizuje výskyt prasklin koutků a vrásek kolem úst

Obsahuje: jojoba, konopný olej, rozmarýn

Rada: ideální kabelkové balení s roll-on kuličkou, vhodné i pro školní děti

Další péče: řada Natura - krémy

5 ml K 2545 cena 145,- Kč

Natura - krém na oči
Určení: pro každodenní ošetřování jemné a citlivé pokožky kolem očí

Efekt: dokonale zvláčňuje a rozjasňuje pokožku kolem očí

Obsahuje: konopný olej, mandlový olej, světlík, panthenol, šalvěj

Rada: dlouhodobé používání přispívá k redukci tmavých „kruhů“ a váčků kolem očí

Další péče: řada Natura - 24 krémy

15 ml K 0466 cena 251- Kč

Natura - 24 krém pro suchou a citlivou pleť
Určení: pro denní i noční ošetření suché a citlivé pleti

Efekt: vyživuje, zvláčňuje a zklidňuje suchou a citlivou pleť obličeje, krku a dekoltu

Obsahuje: konopný olej, levandule, vitamin E, panthenol

Rada: dlouhodobé používání přispívá k redukci vrásek a drobných nepravidelností pleti

Další péče: řada Natura – krém na oči + regenerační a vyživující maska

75 g K 0114 cena 247,- Kč

Natura - 24 krém pro mastnou pleť
Určení: pro denní i noční péči o mastnou pleť a T-zónu obličeje

Efekt: mírně redukuje tvorbu kožního mazu, zvláčňuje a zjemňuje pleť 

Obsahuje: konopný olej, levandule, vitamin E, bisabolol, šalvěj

Rada: dlouhodobé používání upravuje tvorbu mazu a snižuje výskyt ucpaných pórů

Další péče: řada Natura – pleťová voda + čisticí a ošetřujicí maska

75 g K 0077 cena 243,- Kč

Natura - 24 krém pro normální pleť
Určení: pro denní i noční ošetření normální, bezproblémové pokožky

Efekt: hydratuje, zvláčňuje a rozjasňuje pokožku obličeje, krku a dekoltu

Obsahuje: konopný olej, levandule, vitamin E, lecitin, šalvěj

Rada: dlouhodobé používání přispívá k redukci vrásek a drobných nepravidelností pleti

Další péče: řada Natura – krém na oči + odličovací krém

75 g K 0589 cena 244,- Kč

Natura - 24 ochranný krém
Určení: pro celodenní péči o pokožku při nepříznivých povětrnostních podmínkách

Efekt: perfektně chrání před nepřízní počasí, chladem a větrem

Obsahuje: konopný olej, bambucké máslo (máslovník), rozmarýn

Rada: ideální místo denního krému pro ošetření nechráněné pokožky

Další péče: řada Natura – balzám na rty nebo Cannasol – balzám na rty

50 g K 0596 cena 214,- Kč

26 %

1 %

27 %

13 %

20 %

39 %
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Natura - odličovací krém
Určení: pro každodenní odstraňování make-upu a líčení

Efekt: v 1 kroku odstraňuje make-up a nečistoty a zároveň zklidňuje a rozjasňuje pleť

Obsahuje: konopný olej, mandlový olej, glycerin, levandule, geranie

Rada: ideální pro odlíčení i extra citlivé pokožky nebo při nošení kontaktních čoček

Další péče: Natura – 24 krémy a krém na oči

150 ml K 0459 cena 221,- Kč

14

Natura - čistící a ošetřující maska
Určení: pro intenzivní ošetření a čištění mastné pleti a T-zóny obličeje

Efekt: okamžitě upravuje stav a vzhled mastné pokožky, vyhlazuje a zjemňuje pleť

Obsahuje: konopný olej, levandule, hřebíček, vitamin E

Rada: účinnost masky můžete prohloubit jemnou mikromasáží nebo zábalem 

Další péče: Natura – odličovací krém + pleťové vody + 24 krémy

75 g K 0169 cena 312,- Kč

5,5 g K 0428 cena 39,- Kč

10x 5,5 g K 0411 cena 345,- Kč

Natura - pleťová voda s alkoholem na mastnou pleť
Určení: s alkoholem - pro ošetření, čištění a tonizaci mastné pleti

Efekt: účinně čistí, stahuje póry, zklidňuje a vyhlazuje pleť

Obsahuje: konopný olej, šalvěj, grepová semínka, heřmánek

Rada: problematická místa je vhodné ošetřit pleťovou vodou i několikrát denně

Další péče: Natura – pleťové mléko + 24 krémy + maska

200 ml K 0275 cena 171,- Kč

Natura - pleťová voda na suchou a normální pleť
Určení: bez alkoholu - pro ošetření, čištění a tonizaci normální, suché nebo citlivé pleti

Efekt: jemně čistí a tonizuje bez podráždění, vyhlazuje a rozjasňuje pleť

Obsahuje: konopný olej, měsíček, heřmánek, levandule

Rada: pro hydrataci stresované a suché pokožky použijte i několikrát denně

Další péče: Natura – pleťové mléko + 24 krémy + maska

200 ml K 0268 cena 169,- Kč

Natura - pleťové mléko hydratační
Určení: pro denní ošetřování citlivé pokožky obličeje, odstranění nečistot a make-upu

Efekt: jemně, ale účinně čistí pleť bez podráždění, zároveň ji zklidňuje a hydratuje

Obsahuje: konopný olej, hroznový olej, levandule, panthenol, šalvěj

Rada: u velmi citlivé pleti po odlíčení spláchněte pleťové mléko čistou vodou 

Další péče: Natura – pleťové vody + 24 krémy + maska

200 ml K 3122 cena 165,- Kč

2 %

27 %

5 %

5 %

10 %



pé
če

 o
 tě

lo
n

at
u

ra

15

Natura - regenerační a vyživující maska
Určení: pro intenzivní regeneraci a výživu suché, citlivé a stárnoucí pleti

Efekt: okamžitě zklidňuje, vyhlazuje a rozjasňuje citlivou pokožku

Obsahuje: konopný olej, vitamin E, měsíček, lecitin

Rada: účinnost masky můžete prohloubit jemnou mikromasáží nebo zábalem 

Další péče: Natura – odličovací krém + pleťové vody + 24 krémy

75 g K 0176 cena 352,- Kč

5,5 g K 0404 cena 44,- Kč

10x 5,5 g K 0398 cena 391,- Kč 30 %

Natura - tělové mléko vyživující
Určení: pro každodenní ošetřování a zpevnění pokožky těla po koupeli

Efekt: účinně zpevňuje, vyživuje a zjemňuje pokožku těla

Obsahuje: konopný olej, bambucké máslo (máslovník), levandule, panthenol, šalvěj

Rada: vhodné i pro ošetření citlivé a podrážděné pokožky např. po depilaci

Další péče: Natura – mytí + 24 krémy

200 ml K 0084 cena 299,- Kč

Natura - deobalzám na unavené nohy
Určení: pro osvěžení unavených a „těžkých“ nohou

Efekt: osvěžuje a působí proti otokům nohou, omezuje tvorbu potu na chodidlech

Obsahuje: konopný olej, dubová kůra, hřebíček, myrha

Rada: účinně zvláčňuje a zjemňuje také hrubou pokožku na patách a chodidlech

Další péče: Natura – hydratační nebo lázeňské mýdlo + Venosil

75 g K 2712 cena 199,- Kč

Natura - krém na nohy
Určení: pro celodenní ošetřování a pěstění pokožky a nehtů nohou

Efekt: zabraňuje nadměrnému pocení nohou a vzniku nepříjemného zápachu

Obsahuje: konopný olej, dubová kůra, hřebíček, myrha

Rada: účinně vyživuje a zvláčňuje hrubou pokožku na patách a chodidlech

Další péče: Natura mýdlo + program Regenerace

75 g K 3177 cena 199,- Kč

Natura - krém na ruce
Určení: pro celodenní ošetřování a pěstění pokožky nehtů a rukou

Efekt: účinně vyživuje a zvláčňuje pokožku rukou, zlepšuje vzhled rukou a nehtů

Obsahuje: konopný olej, levandule, zelený čaj, panthenol

Rada: rychle se vstřebává, nemastí - vhodný pro použití v domácnosti i v zaměstnání

Další péče: Natura mýdlo + program Regenerace

75 g K 3108 cena 191,- Kč

12 %

6 %

27 %

27 %
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Natura - masážní olej relexační
Určení: pro všechny typy uvolňujících masáží, s aromaterapeutickým efektem

Efekt: rychle uvolňuje napětí a stres, mírní ztuhlost svalů a kloubů

Obsahuje: konopný olej, slunečnicový olej, levandule, červený pomeranč, šalvěj

Rada: výborně působí i proti nespavosti a úzkostným stavům u dětí i dospělých

Další péče: Natura –  masážní olej stimulační + Mentholka konopné mazání

100 ml K 2521 cena 224,- Kč

Natura - balzám na vlasy
Určení: pro snazší rozčesávání vlasů po umytí a jejich úpravu do účesu

Efekt: dodává vlasům vyšší lesk, objem, pružnost a zlepšuje jejich vzhled i kondici

Obsahuje: konopný olej, glycerin, kreatin, levandule, šalvěj

Rada: u citlivé a podrážděné vlasové pokožky můžete použít balzám ke kořínkům

Další péče: Natura – šampony

200 ml K 0061 cena 191,- Kč

Natura - masážní olej stimulační
Určení: pro všechny typy harmonizačních masáží, s aromaterapeutickým efektem

Efekt: stimuluje organizmus, harmonizuje funkci vnitřních orgánů a krevní tlak

Obsahuje: konopný olej, slunečnicový olej, rozmarýn, růžové dřevo, šalvěj

Rada: vhodný při nervozitě, strachu, stresu a při obtížích spojených s PMS

Další péče: Natura – masážní olej relaxační + Mentholka konopné mazání

100 ml K 2538 cena 219,- Kč

Natura - šampon pro suché a poškozené vlasy
Určení: pro šetrné mytí jemných, suchých a poškozených vlasů

Efekt: myje jemně, ale důkladně, zlepšuje kondici, lesk a upravitelnost vlasů do účesu

Obsahuje: konopný extrakt, grepová semínka, glycerin, levandule

Rada: u hustých nebo delších vlasů vždy použijte po mytí ještě balzám na vlasy

Další péče: Natura – balzám na vlasy

200 ml K 0107 cena 199,- Kč

Natura - šampon pro normální a mastné vlasy
Určení: pro šetrné mytí normálních a mastných vlasů

Efekt: myje jemně, ale důkladně, usnadňuje rozčesávání a úpravu vlasů do účesu

Obsahuje: konopný extrakt, grepová semínka, šalvěj

Rada: u hustých nebo delších vlasů vždy použijte po mytí ještě balzám na vlasy

Další péče: Natura – balzám na vlasy

200 ml K 0305 cena 196,- Kč

65 %

10 %

68 %

8 %

4 %
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Natura - hydratační mýdlo
Určení: s přirozeným pH pro každodenní šetrné mytí citlivé pokožky

Efekt: jemně a šetrně myje nečistoty, nevysušuje ani nedráždí citlivou pokožku

Obsahuje: konopný olej, glycerin

Rada: vhodné také pro holení citlivé a podrážděné pokožky

Další péče: řada Natura – vyživující tělové mléko + 24 krémy

100 g K 0602 cena 98,- Kč

Natura - lázeňské mýdlo s rašelinou
Určení: pro důkladné, ale velmi šetrné mytí a jemný peeling pokožky těla během koupele

Efekt: šetrně myje nečistoty a zároveň jemně odstraňuje odumřelé buňky kůže

Obsahuje: konopný olej, rašelina, rozmarýn, citrónová tráva

Rada: výhradně pro mytí pokožky dospělých, zejména při únavě a stresu

Další péče: řada Natura – vyživující tělové mléko + deobalzám na unavené nohy

80 g K 2736 cena 112,- Kč

Natura - mycí olej
Určení: pro komfortní mytí a ošetřování pokožky v jediném kroku

Efekt: šetrně myje nečistoty, dokonale zvláčňuje pokožku, uvolňuje napětí a stres

Obsahuje: konopný olej, hroznový olej, rozmarýn, šalvěj

Rada: ideální pro každodenní mytí velmi suché, citlivé pokožky

Další péče: řada Natura – vyživující tělové mléko + krémy

100 ml K 0060 cena 158,- Kč

Natura - sprchový peeling s rašelinou
Určení: pro relaxaci a šetrný peeling pokožky při sprchování

Efekt: šetrně myje nečistoty, jemně odstraňuje odumřelé buňky, zlepšuje tonus pokožky

Obsahuje: konopný olej, rašelina, rozmarýn

Rada: výhradně pro mytí pokožky dospělých a jemnou gomáž pokožky

Další péče: řada Natura – vyživující tělové mléko + krémy

200 ml K 2675 cena 239,- Kč
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Cannasol - aktivní sérum
Určení: pro aktivaci pokožky před sluněním a pro intenzivní regeneraci po slunění

Efekt: aktivuje tvorbu pigmentu, urychluje regeneraci po slunění

Obsahuje: konopný olej, beta-karoten, panthenol, vitamin E

Rada: vhodné i pro velmi světlou, citlivou a dětskou pokožku, také při dermatitidách

Další péče: řada Cannasol

100 ml K 0121 cena 298,- Kč

Cannasol - mléko na opalování OF 10
Určení: nízká sluneční ochrana s minerálními UVA + UVB fi ltry

Efekt: voděodolné, chrání pokožku před spálením i předčasným stárnutím

Pro koho: pro osoby s citlivou pokožkou, vhodné i pro děti

Obsahuje: minerální (nechemické) UV fi ltry s oxidy zinku a titanu, bambucké máslo 
(máslovník), konopný olej, vitamin E. Neobsahuje nanočástice!

Rada: pro zajištění ochrany proti slunečnímu záření je třeba 
nanášet v dostatečné vrstvě

152 ml K 1265 cena 362,- Kč

PROGRAM CANNASOL • sluneční péče pro citlivou pokožku 

Cannasol představuje kompletní řadu přípravků na opalování na bázi čistě minerálních 
(nechemických) UV fi ltrů s certifi kací pro přírodní kosmetiku CPK. Nové receptury na bázi 

minerálních fi ltrů zajišťují spolehlivou, dlouhotrvající a okamžitou ochranu citlivé pokožky před UVA a UVB 

zářením a na rozdíl od dříve používaných minerálních fi ltrů netvoří na pokožce bílý fi lm. Všechny novinky 

sluneční ochrany byly testovány v nezávislé laboratoři, splňují normy COLIPA a spolehlivě chrání pokožku 

před spálením a také před předčasným stárnutím.
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Cannasol - mléko po opalování s panthenolem
Určení: pro ošetření citlivé pokožky po slunění a zklidnění podrážděné pokožky

Efekt: jemně chladí, mírní podráždění pokožky, urychluje regeneraci

Obsahuje: konopný olej, 6 % panthenolu, máta

Rada: pro podrážděnou, stresovanou a suchou pokožku místo tělového mléka

Další péče: řada Cannasol

150 ml K 2743 cena 218,- Kč

Cannasol - mléko na opalování OF 20
Určení: střední sluneční ochrana s minerálními UVA + UVB fi ltry

Efekt: voděodolné, chrání pokožku před spálením i předčasným stárnutím

Pro koho: pro osoby s citlivou pokožkou, vhodné i pro děti

Obsahuje: minerální (nechemické) UV fi ltry s oxidy zinku a titanu, bambucké máslo 
(máslovník), konopný olej, vitamin E. Neobsahuje nanočástice!

Rada: pro zajištění ochrany proti slunečnímu záření je třeba 
nanášet v dostatečné vrstvě

165 ml K 1272 cena 469,- Kč

Cannasol - krém na opalování OF 30
Určení: vysoká sluneční ochrana s minerálními UVA + UVB fi ltry

Efekt: voděodolné, chrání pokožku před spálením i předčasným stárnutím 

Pro koho: pro osoby s citlivou pokožkou, vhodné i pro děti

Obsahuje: minerální (nechemické) UV fi ltry s oxidy zinku a titanu, bambucké máslo 
(máslovník), konopný olej, vitamin E. Neobsahuje nanočástice!

Rada: pro zajištění ochrany proti slunečnímu záření je třeba 
nanášet v dostatečné vrstvě

122 ml K 1289 cena 418,- Kč

Cannasol - balzám na rty OF 20
Určení: ochranný balzám na rty s minerálními UVA + UVB fi ltry

Efekt: dlouhodobá ochrana a zvláčnění rtů v letní i zimní sezóně

Pro koho: pro osoby s citlivými rty, vhodné i pro děti

Obsahuje: minerální (nechemické) UV fi ltry s oxidy zinku a titanu, bambucké máslo 
(máslovník), konopný olej, vitamin E. Neobsahuje nanočástice!

Rada: během pobytu na slunci udržujte trvale ochranný balzám na rtech

6 g K 2576 cena 168,- Kč
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Simply You Pharmaceuticals a.s.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

Bezplatná infolinka: 800 555 433

E-mail: info@cannaderm.cz

kosmetika pro speciální péči o problematickou 
pokožku

Robátko kosmetika pro péči o dětskou 
a citlivou pokožku

kosmetika pro péči o citlivou pokožku

Cannasol kosmetika pro ochranu pokožky 
před sluncem a po slunění

speciální péče

péče pro děti

natura

solární péče

CO NESMÍ OBSAHOVAT CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

  SYNTETICKÉ PARFÉMY, BARVIVA, KONZERVANTY - naše výrobky mají barvu a vůni po přírodních surovinách

  SUROVINY Z ROPY - u nás nenajdete vazelínu, minerální olej, parafín ani syntetické konzervační látky (parabeny)

  SLS ani SLES - používáme pouze nejšetrnější mycí látky certifi kované pro přírodní a dětskou kosmetiku

  CHEMICKÉ UV FILTRY - používáme pouze minerální UVA/UVB fi ltry s vynikající snášenlivostí 

      i pro poškozenou pokožku

www.cannaderm.cz

Změny produktů, cen, designu a informací vyhrazeny.  Informace a zobrazení odpovídají době vydání katalogu. Za tiskové chyby neručíme.

Tento materiál zpracovala a za obsah je zodpovědná společnost Swiss Pharmaceutical Investment. Tento materiál je určen odborníkům ve zdravotnictví, není určen široké veřejnosti.

podzim - zima 2014


