


Beauty Jar je Lotyšská  kozmetika  pre  šťastných ľudí!
Majte  radosť  so starostlivosti o svoje  

telo a usmievajte sa častejšie  s 
Beauty  Jar

Kozmetika môže  robiť  ľudí  šťastnejšími    
S úsmevom  je život krajší

Jemné    
receptúry  bez  
použitia  SLS a  
parabénov

V každej    
receptúre

>90%
naturálnych  
ingrediencií

Rastlinné  a  
prírodné aktívne    

komponenty

Produkty sa  
netestujú na  
zvieratách

ČÍM  JE  BEAUTY JAR NATURÁLNY?

Lukas Martinka



V ČOM  JE VÝHODA  BEAUTY JAR?

Máme  20-ročné  skúsenosti  na  trhu  s kozmetikou

Komunikujeme priamo so zákazníkmi  a  vyvíjame    
kozmetiku s prízvukom  na ich potreby

Kozmetiku  vyrábame  v  Lotyšsku  – v jednom  
z  najekologickejších  štátov  Východnej Európy

Sami vyvíjame  receptúry  z  kvalitných    
európskych surovín

Kozmetiku  vyrábame  ručne  a  rýchlo  sa    
adaptujeme na  Vaše  potreby



Milé  balenie s farebnou  etiketou  Vám  vo  
Vašej  kúpeľni  zdvihne náladu

Nezvyčajný  obal  púta  na seba pozornosť    
a skrášli  poličku  v kúpeľni

Kompaktné  balenie  ukryje  plnohodnotný    
objem a nezaberá  veľa  miesta na poličke

Príjemný  a veselý  darček,  zvlášť    
pre  mladých,  ktorí  chcú  skúšať nové

veci

Veselé  a ľahko  zapamätateľné  názvy  Vám    
vyčarujú  úsmev  na  tvári  a zaujmú

Prefíkané  produkty  dopĺňajú    
tradičné  produkty, ktorévyzývajú

zvedavosť  a záujem

Demokratické  ceny  dovolia  kúpiť  si  
naraz viacero produktov

Paleta  chutných  a šťavnatých aróm

V ČOM  JE “TRIK”  BEAUTYJAR?



Anglicko

Rusko

Španielsko

Kórea

BALENIE POPULÁRNE  NA CELOM SVETE



OOPS…I DID IT AGAIN!

Šampóny  a balzamy na vlasy
Aby bolo rozčesávanie  každodenným  zážitkom,  treba sa správne  starať  o svoje vlasy. Kvetový  
nektár,  šťava  aloe, avokádové    maslo,  morská  soľ  a dokonca aj čierny  íl  – to je len malá  časť  

ingrediencií,  ktorépoužívame  v našich  produktoch.

Šampón  na farbené  a poškodené  vlasy 250 ml/150 g
S kvetovým  nektárom  a extraktom piónie

Kat.číslo 7BJ10-0537 Kat.číslo 7BJ10-0025

Dávkovač 250 ml Vedierko 150 g

Balzamna farbené apoškodenévlasy250 ml
Skvetovým nektárom, piónovým extraktom, keratínom aargánovým
olejom

Kat.číslo 7BJ11-0698
Dávkovač 250 ml

Počas farbenie sú vlasy vystavené chemikáliam a strácajú zdravý
vonkajší vzhľad. Kvetový nektár vyživuje a hydratuje suché vlasy.
Piónový extrakt zlepšuje štruktúru vlasov. Keratín robí vlasy silné a
chráni ich pred budúcim farbením.Argánovýolej obsahujemastné
kyseliny, vitamíny a antioxidanty, vďaka ktorým sa vlasy stávajú hladké a
lesklé.

Viac ako 96% prírodných ingrediencií!



BLONDE WITH BRAINS

Best seller

Aby bolo rozčesávanie  každodenným  zážitkom,  treba sa správne  starať  o svoje vlasy. Kvetový  
nektár,  šťava  aloe, avokádové    maslo,  morská  soľ  a dokonca aj čierny  íl  – to je len malá  časť  

ingrediencií,  ktorépoužívame  v našich  produktoch.

Šampón  pre blondínky,  neutralizujúci  žltnutie  250 ml/150 g
S citrónovým  olejom amedom

Kat.číslo 7BJ10-0551 Kat.číslo 7BJ10-0056
Dávkovač 250 ml Vedierko 150 g

Balzam pre blondínky  250 ml
S citrónovým  olejom, medom, jojobovým  olejom  a proteínmihodvábu.

Citrónový olej chráni vlasi pred nežiadúcim žltým odtieňom. Med vyživuje
vlasy od korienkov až po samotné končeky. Vzácny jojobový olej sa rýchlo
vstrebáva a okamžite hydratuje vlasy. Proteíny hodvábu vyhladzujú
poškodené vlasy a dodávajú im krásny prirodzený lesk. Balzam a
šampón sa skvelo dopĺňajú – vlasy sa stávajú mäkké, hodvábne a
ľahko sa rozčesávajú.

Kat.číslo 7BJ11-0681
Dávkovač 250 ml

Šampóny  a balzamy na vlasy

Viac ako 95% prírodných ingrediencií!



YIN AND YANG

Aby bolo rozčesávanie  každodenným  zážitkom,  treba sa správne  starať  o svoje vlasy. Kvetový  nektár,  
šťava  aloe, avokádové    maslo,  morská  soľ  a dokonca aj čierny  íl  – to je len malá  časť  ingrediencií,  ktoré

používame  v našich  produktoch

Šampónna mastné vlasy 250 ml/150 g
S olejom litsea cubeba a tea tree olejom

Kat.číslo 7BJ10-0544 Kat.číslo 7BJ10-0049
Dávkovač 250 ml Vedierko 150 g

Existuje veľa príčin, prečo zľazyprodukujú nadbytok mazu,
čoho dôsledkom je mastný vzhľad vlasov. Môže to byť
spojené snesprávnou stravou, zmenou ročného obdobia,
užívaním liekov, stresom, a dokonca aj dedičné. Aby nebolapríčinou
mastných vlasov nesprávna starostlivosť, vyberte si šampóns
prírodnými aktívnymi komponentami.

Litsea cubeba– Čínska zázračná rastlina, ktorá jemne čistí mastné vlasy.
Tea tree olej – absorbuje nadbytočné nečistoty a mastnotu, robí vlasy
čisté, lesklé ahodvábne.

Viac ako90%
prírodných
ingrediencií!

Viac ako 90% prírodných ingrediencií!

Šampóny  a balzamy na vlasy



Kat.číslo 7BJ11-0704
Dávkovač 250ml

Bravó,Avokádo!Super ovocie je nabité vitamínmi, ktorévlasy

vyživujú a prinavracajú im elasticitu a životnú silu. Nerobte si hlavu z

argánového oleja, radšej si ho naneste na vlasy! Je bohatý na

antioxidanty, mastné kyseliny avitamín E.Olivovýolejvyživuje

vlasové folikuly a stimuluje rast zdravých vlasov. Balzam vyživuje

vlasy bez ich zaťaženiaadodá im mäkkosťanádherný lesk!

Aby bolo rozčesávanie  každodenným  zážitkom,  treba sa správne  starať  o svoje vlasy. Kvetový  nektár,  
šťava  aloe, avokádové    maslo,  morská  soľ  a dokonca aj čierny  íl  – to je len malá  časť  ingrediencií,  ktoré

používame  v našich  produktoch.

Balzampre každodenný  objem vlasov 250 ml
S avokádovým,  kokosovým  a olivovým olejom.

Šampóny  a balzamy na vlasy

Viac ako 93% prírodných ingrediencií!

BRAVOCADO



LIKE A BOSS

Best seller

Pánskygél-šampón

2 v 1 Tonizujúci  sprchový  gél  a šampónna vlasy pre mužov  250 ml
S mandľovým  olejom a aloe vera

Kat.číslo 7BJ61-0773 Kat.číslo 7BJ61-0445
Dávkovač 250 ml Vedierko 150 g

Ľahká,  svieža,  dynamická  aróma  zosobňuje  mladosť  a energiu. Je vhodný    
na rannú  sprchu, ako aj na regeneráciu  po ťažkom  tréningu.  A dokonca si s  
týmto gélommôžte umyť aj vlasy – to chlapi určite ocenia!

Orechy nie sú len zdrojom bielkovín, ale aj užitočný antioxidant.
Mandľový olej obsahuje veľké množstvo vitamínu E, ktorý posilňuje
vlasové folikuly, tónuje a hydratujepokožku.
Aloe vera – biogénny stimulant, aktivuje hojenie tkanív a zrýchluje
prirodzené procesy v organizme.
Vceste ti nestojí nič!

Viac ako 95% prírodných ingrediencií!



HĹBKOVO  ČISTIACI  ŠAMPÓN  NA BÁZE  ÍLU

Vo všeobecnosti sú kozmetické prípravky z ílu veľmi populárne a nie je to len
tak, bez príčiny! Žijeme v mestách, około nás jazdia autá, vlaky, lietajú
lietadlá, stavajú sa domy atď...Prach a nečistoty z okolia sa usádzajú na našej
pokožke a vlasoch, preto si musíme dať záležať na ich čistení.
Il – je unikátny, prírodný absorbent, ktorý dokonalo absorbuje nečistoty,
nadbytok kožného mazu, zvyšky stylingových produktov a silikóny.
Šampón obsahuje čierny íl – bohatý zdroj mikroelementov (železo, stroncium,
kremeň, vápnik a magnézium), ktoré posilňujú vlasové folikuly a stimulujú
rast silných a zdravých vlasov.
Rakytníkový extrakt – ošetruje a regeneruje vlasy po celej ich dĺžke,
prinavracia im lesk a vitalitu .

Muddy Buddy – Vám ako pravý kamarát 
pomôže ušetriť!

Šampón je veeeľmi hustý a koncentrovaný

Objem: 150 g

MUDDY BUDDY 

Kat. číslo 7BJ10-0490

Viac ako 96% prírodných zložiek!

Šampón je určený na každodennú starostlivosť o vlasy. Receptúra šampónu bola vyvinutá na báze prírodného, na 
mikroelementy bohatého ílu. Šampón vlasy nevysušuje, vyživuje a zároveň dodáva vlasom objem a lesk. Môže byť

použitý na umývanie aj tej najcitlivejšej pokožky hlavy.



Objem: 150 g

BRAIN STORM
Pokožka hlavy, rovnako ako pokožka tela a tváre, potrebuje byť dobre
vyčistená. Predstavte si, koľko prachu, potu a zvyškov stylingových produktov
je nahromadených na vlasových korienkoch. Mletá mandľová škrupina spolu
s práškom z bambusových stoniek jemne a efektívne olupujú vrchnú vrstvu
pokožky hlavy. Zázvorový prášok zlepšuje krvný obeh, čím podporuje lepší
rast silnejších vlasov. Mandľový olej vyživuje pokožku a hojí malé rany. .

Neobsahuje žiadne umelé farbivá! 
Vhodné pre všetky typy a farby vlasov

Šampón na objem s morskou
soľou
S hrubou morskou soľou a 
levanduľovým olejom

Kat. číslo 7BJ10-0032

Peeling na pokožku hlavy
S mletou mandľovou
škrupinou, bambusovým a 
zázvorovým práškom, a 
mandľovým olejom

Kat. číslo 7BJ10-0513

Šampón okorenený hrubou morskou soľou, ktorý jemne čistí pokožku
hlavy a zodvihne vlasy od korienkov. Levanduľový olej perfektne hydratuje,
obnovuje rast vlasova robí ich mäkké a nadýchané.
.

Šampón s morskou soľou a peeling na pokožku hlavy
Ako bonus– každé zloženie je posilnené o extrakt z morských rias, ktorý vyživuje vlasy a pokožku hlavy, nasycuje vitamínmi a 
minerálmi, chráni pred škodlivými vplyvmi. Výťažok z rias, ktorý nájdeme aj v proesionálnych prostriedkoch, je univerzálna

prísada nevyhnutná pre husté, silné a zdravé vlasy. i

BIG BADABOOM

Objem: 100 g

Best seller



BUBBLE GUMHELLO, BEAUTIFULALLO,ALOE?

Best seller

DIRTY DANCING

Levanduľová  lúka,  cukráreň,  ovocný  sad, ranný  les…to  všetko  za závesom  vo Vašej  kúpeľni!
Jednoducho

sa uvoľnite  a vychutnávajte  si aromaterapiu, nežné  čistenie  a starostlivosť  nechajte  na nás!

Sprchové gély

Kat.číslo 7BJ22-0575 Kat.číslo 7BJ22-0582 Kat.číslo 7BJ22-0568
Dávkovač 250 ml Dávkovač 250 ml Dávkovač 250 ml

S rakytníkovým  extraktom    
a jalovcovým olejom

Hydratačný  sprchový    
gél, 150g
S extraktom aloe vera a  
zelenej kávy
Čiar.  kód 4751030830070
Kat. číslo  7BJ22-0070

Sprchvoý  gél pre
citlivú  pokožku,  150
g

S nechtíkovým  
extraktom  a 
levandulovým olejom

Čiar.  kód 4751030830087
Kat. číslo 7BJ22-0087

Sprchový  gél  svôňou    
žuvačky,  150 g

S granátovým  extraktom  a  
vanilkou

Čiar.  kód 4751030830063
Kat. číslo 7BJ22-0063

Husté  telové  mydlo -
detox, 150 g

Čiar.  kód 4751030830094
Kat. číslo 7BJ22-0094



INTIM ACY

Gél  na intímnu hygienu

Gél  na intímnu  hygienu pre  citlivú  pokožku  250 ml

S nechtíkovým  extraktom a šťavou  aloe vera

Nežný gél na intímnu hygienu INTIMACYmá vyváženú úroveň pH, obsahuje

prírodné extrakty pre tú najlepšiu starostlivosť. Nechtíkový extrakt má

zmäkčujúce účinky a upokojuje podráždenia. Šťava aloe vera chráni

pokožkupred suchom anepohodlím.

Pomáha
udržiavať    

vyváženosťmikroflóry

Vhodný
každodenné    
použitie

Bez vôní  a  
farbív!

Vyvážená  úroveňpH

Kat.Číslo        7BJ25-0711
Dávkovač 250 ml



Mydlo-želé  na  ruky a telo, Mydlo-želé  na  ruky a telo, Mydlo-želé  na  ruky a telo

130 g 130 g 130 g

S extraktom rias S pomarančovým olejom S vanilkovým extraktom

Čiar.  kód  4751030830391 Čiar.  kód  4751030830407 Čiar.  kód  4751030830414
Kat. číslo 7BJ24-0391 Kat. číslo 7BJ24-0407 Kat. číslo 7BJ24-0414

Rada 1: pre  ostré  pocítenie  nechajte  mydlo-želé  na  noc  v chladničke  a ráno  si doprajte  povzbudzujúcu
sprchu.

Rada 2: mydlo-želé  rozveselí  deti  pri kúpaní.

Mydlo – želé  na  ruky  a telo
Mydlo vo forme  želé  premení  každodennú  starostlivosť  na zábavu!

Spôsob  použitia:  navlhčite  pokožku  a použite  ako  mydlo alebo si kúsok  odlomte a 
rozotrite na hubku.



Glycerínovémydlo,80g

S olejom sladkej mandle

Čiar.  kód 4751030830476
Kat. číslo 7BJ20-0476

Glycerínovémydlo
pre  mužov,  80 g
S olejom sladkej mandle

Čiar.  kód 4751030830483
Kat. číslo 7BJ20-0483

Ručne  vyrobené  mydlo  v pohodlnom okrúhom  tvare so starostlivými  
prírodnými komponentmi

Glycerínovémydlá

Best seller

Glycerínové mydlo
“PANDA  BANDA”,  80g

Čierny íl a drevené
uhlie

Kat. číslo 7BJ20-0742

Glycerínové mydlo
“SNOW  WHITE”,80g

Biely íl a proteíny
hodvábu

Kat. číslo 7BJ20-
0735



Omladzujúci    
peeling na telo a tvár    
soľný, 200g
S morskou soľou  a  
kokosovým olejom

Čiar.  kód 4751030830117
Kat. číslo 7BJ23-0117

Zmäkčujúci telový    
peeling,
cukrový,  200 g

S organickým  cukrom a  
šípkovým extraktom

Čiar.  kód4751030830131
Kat. číslo 7BJ23-0131

Мodelujúci  telový  peeling,  
soľný,200 g

S extraktom zelenej kávy  a  
pomarančovým olejom

Čiar. kód4751030830124
Kat. číslo 7BJ23-0124

Suchý  telový  peeling    
proti celulitíde  s  
kávou,  150g
S prírodnou  kávou  a zázvorovým    
práškom

Čiar.  kód4751030830322
Kat. číslo 7BJ23-0322

Telové peelingy
Peelingy sú vyrobené na báze 4 rastlinných olejov/masiel:kokosový olej–zmäkčuje pokožku    a bojuje proti prvým  príznakom  

starnutia; kakaové  maslo  – hydratuje a vyživuje  pokožku;;    kukuričný  olej– odstraňuje  lúpanie  sa pokožky  a urýchluje  regeneráciu  
buniek; palmový  olej – zmäkčuje  pokožku  a bráni  jej vysúšaniu

Best seller



Peeling proti  
mastnému lesku,120g

S Tea tree olejom a bambusovým    
práškom

Zmäkčujúci  peeling na tvár  a  
pery z vitamínom  С,  120g

Extrakty  granátu,  šípok  a cukrový    
prášok

Nežný  peeling pre nežnú  pleť,    
120 g

Kokosový  olej,cukrový  prášok  a  
kokosová múčka

Čiar.  kód4751030830360
Kat. číslo 7BJ35-0360

Čiar.  kód 4751030830384
Kat. číslo 7BJ35-0384

Čiar.  kód4751030830377
Kat. číslo 7BJ35-0377

Pleťové peelingy
Peelingy sú  vyrobené  na  báze  4  rastlinných  olejov/masiel  (kokosové,  palmové,  kakaové  a    kukuričné).  Pleť  je oveľa  
nežnejšia,  preto  používame  iba  najjemnešie  komponenty  na    čistenie  pleti  – bambusový  a cukrový  prášok,  

jemnú  soľ  a  kokosovú múčku.

Best seller



• Kakaové  maslo  skvele  vyživuje  suchú  pokožku  tela a tváre.  Bambucké  maslo obsahuje  mastné  kyseliny, nevyhnutné  na  udržanie  
vlhkosti a elasticity pokožky.  Klasická  kombinácia  kakaového  a  bambuckého  masla  zabraňuje  vzniku strií.

• Olej z hroznových  jadierok, ako čerešnička  na torte, stimuluje  regeneráciu,  zabraňuje  vzniku  pigmentových    škvŕn  a akné.

• Spôsob  použitia:  jednoducho naneste na čistú  pokožku  rúk,  tela alebo tváre,  venujte pozornosť  suchým    miestam. Len 
na vonkajšiepoužitie.

• V zložení  98% prírodných  olejov a masiel!

• INGREDIENTS:
• Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,  Vitis Vinifera 

(Grape) Seed Oil, Tocopheryl Acetate (Vitamin E),  Parfume, Benzyl Benzoate*, Benzyl 
Salicylate*, Butylphenyl  Methylpropional*, Citronellol*, D-Limonene*, Linalool*, Geraniol*.

NOVINKA!
Vyživovacie  maslo  FEED ME  “Nakŕm ma”

4751030830506
7BJ46-0506

Čiar.  kód    
Kat. čísloОbjem:  90 g

*Zložky  parfémovej  kompozície.  V prírode  sa vyskytujú  v prírodných    
éterických olejoch.



TOP seller

TOP seller

Len čistá  morská  soľ  a aktívne  naturálne komponenty

Soli do kúpeľa

Upokojujúca  soľ  do  
kúpeľa,200 g

Morská  soľ  s  
levandulovým  olejom  a  
kvetmi

Čiar.  kód4751030830339
Kat. číslo 7BJ72-0339

Soľ  do kúpeľa  proti  
celulitíde,200 g

Morská  soľ  s  
grapefuitovým  éterickým    
olejom

Čiar.  kód4751030830346
Kat. číslo 7BJ72-0346

Soľ  do kúpeľa  pre páry    
200 g
Penivá  morská  soľ  s  kvetovým    
nektárom  a afrodiziakom ylang-
ylang

Čiar.  kód4751030830186
Kat. číslo 7BJ72-0186

Morská soľ do kúpeľa  
bez farbív  a vôní,  200 g
Čistá  morská  soľ  s extraktom  
rias

Čiar.  kód4751030830353
Kat. číslo 7BJ72-0353



JANIS,LET'SGOTOBANYA!
180g

Letná bombasarómou    
júnovej lipy

Čiar.  kód4751030830254
Kat. číslo 7BJ73-0254

Best seller
FLOWERPOWER,

180g
Kvetinová  bomba s  

arómou  damašskej ruže

Čiar.  kód4751030830223
Kat. číslo 7BJ73-0223

SAFE ZONE,  
180 g

Neutrálna  bomba s  
kvietkami  

harmančeka

Čiar.  kód4751030830278
Kat. číslo 7BJ73-0278

Bestseller
SEXBOMB,  

180g
Penivá  bomba  s  

arómou  šťavnatej jahody

Čiar.  kód4751030830247
Kat. číslo 7BJ73-0247

A 1000000 WISHES,
180 g

Bomba proti  celulitíde    
s  arómou sicílskeho

pomaranča
Čiar.  kód4751030830292
Kat. číslo7BJ73-0292

JUST A MINUTE,  
180 g

Relaxačná  bomba s  
kvietkami provensálskej    
levandule
Čiar.  kód4751030830230
Kat. číslo 7BJ73-0230

COSMIC GIRL,  
180 g

Trojfarebná  bomba s  
arómou  kozmickej  

višne
Čiar.  kód4751030830315
Kat. číslo 7BJ73-0315

DARK ANGEL,  
180 g

Sladká  bomba s  
jemnou arómou

Čiar.  kód4751030830308
Kat. číslo7BJ73-0308

Best seller
UNICORN KISSES,

180 g
Dvojfarebná  bomba s  
arómou  rebarbory a  

jahody

Čiar.  kód4751030830261
Kat. číslo 7BJ73-0261

Bomby do kúpeľa
Tvrdé  bublinkujúce  bombičky  s krásnymi  vôňami  ku každej nálade.

Každá bombička obsahuje olej sladkej mandle aAtlantickúmorskú soľ čím sa postarajú oVašu pokožku.


