
Jednoduchost a nadčasový půvab se snoubí s 
čistotou a průzračností v podobě výrobků řady 

Relax Refresh Revive. Poskytne Vašemu 
hotelovému hostu RELAX - dokonalý odpočinek 
s pomocí odvěké síly minerálů z Mrtvého moře, 

REFRESH - osvěžení smyslů díky podmanivé vůni 
citrusů a REVIVE - povzbuzení do nového dne.

Timeless beauty and elegance is combined with 
purity and simplicity in this new range 

Relax Refresh Revive. These products provide 
magic benefits of ‚3Rs‘:RELAX with treatment from 
ancient therapeutic Dead Sea Minerals, REFRESH 
your body with a captivating citrus fragrance and 
REVIVE your senses to kick-start each new day.

Výjimečné spojení minerálů z Mrtvého moře a vůně citrusů.
Exceptional blend of Dead Sea Minerals and Citrus Fragrance.

 



35ml 
vlasový a tělový šampon

hair & body shampoo

20g 
toaletní mýdlo
toilette soap
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35ml 
sprchový gel

bath & shower gel

35ml 
tělové mléko
body lotion

35ml 
vlasový kondicioner

hair conditioner

35ml 
koupelová sůl

bath salts

25g 
toaletní mýdlo

milled soap
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300ml pumpa / pump
vlasový a tělový šampon

hair & body shampoo

300ml pumpa / pump
sprchový gel

bath & shower gel

300ml pumpa / pump
tělové mléko
body lotion

300ml víčko / cap
tělové mléko
body lotion

chromový držák
stainless steel bracket

dvojitý chromový držák
double stainless steel bracket



sprchovací čepice
shower cap
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čistič na boty
shoe polish

holicí sada
shaving set

minišití
sewing kit

vatové tampony a tyčinky
vanity kit

dentální sada
dental set


