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Suché kartáčování těla je procedura, 
která sahá až do starověku. Vědělo se 
o něm už ve starověké Číně. Používá 
se také v hinduistické Ajurvédě. 
Kromě důkladného peelingu těla, 
zpevnění a anticelulitidních účinků, 
léčba zlepšuje krevní a lymfatický 
oběh a metabolismus celého těla. Má 
pečující a zdraví podporující účinek. 
Asijské ženy provádějí tuto proceduru 
od raného věku. Dříve používaly 
do očišťování těla suché částí trávy 
a jiných rostlin. Dnes sahají po 
specializovaných kartáčích – jako jsou 
ty naše.

Kartáčování 
není móda, je to 

nejlepší volba pro 
Vaše tělo

POLSKÝ  VÝROBEK

Skin experience je značka, která nabízí 100% 
organické produkty v souladu s nejnovějšími 
ekologickými trendy, a co je důležité, je 
zcela vyrobeny v Polsku. Původcem značky 
je Paulina Matuszewska – kosmetička s 
dlouholetými zkušenostmi s řízením dvou 
společností v kosmetickém průmyslu. 

Konverzace se zákazníky, znalost jejich potřeb a potřeb 
pokožky i těla nám umožnila vytvořit jedinečný produkt 
– od ženy pro ženy. Naše ekologické kartáče udržují tělo 
pevné a hladké. Můžete je použít k provádění procedur v 
pohodlí Vašeho bytu nebo využít služeb v rekonstruovaném 
kosmetickém salónu nebo SPA. Dámy, které zavedly 
každodenní kartáčovací jako rituál, se se svými kartáči 
neloučí!



Bioko
kartáč na masáž a přírodní suchý peeling tváře ze štětin

Aruba
kartáč na masáž tváře s kozí srstí

Masážní kartáč na obličeje je vyroben z jemných 
kozích štětin a přírodního bukového dřeva. 
Kartáč je vhodný pro všechny typy pleti, včetně 
začervenalé (cévkovaté) a citlivé, protože nedráždí, 
ale jemně ji vyhlazuje a stimuluje. Jemně exfoliuje 
odumřelé kožní buňky, odstraňuje nečistoty, 
zlepšuje krevní oběh a stimuluje lymfatickou 
drenáž. Je vyroben z jemných kozích štětin a 
přírodního bukového dřeva. Pravidelná masáž v 
oblasti obličeje způsobí, že pokožka bude hladká 
a pevná a okysličená. Její barva se výrazně zlepší 
a otoky se snadno odstraní. Masáž kartáčem 
dokonale připraví pokožku na aplikaci séra nebo 
krému, protože zvýší její propustnost pro aktivní 
složky. Kartáč je vhodný i pro dětskou pokožku, 
pomáhá při ošetřování nemoci seborey. Jemně 
česá a masíruje pokožku hlavy, uvolňuje napětí a 
pomáhá uklidnit dítě.

Složení:
Vlákno: přírodní kozí srst 
Štětiny jsou rovnoměrně zastřižené, 
hustě posazené a mají správnou šířku
Držák: přírodní bukové dřevo

Kartáč na masáž a přírodní suchý peeling obličeje 
je vyroben výhradně z ekologických materiálů 
– přírodních štětin a masivního, homogenního 
bukového dřeva. Štětiny jsou ve srovnání s 
Tampico jemnější, a proto jsou ideální pro jemné 
oblasti obličeje, včetně té cévkovaté a citlivé 
pokožky. Jemně exfoliuje odumřelé kožní buňky, 
odstraňuje nečistoty, zlepšuje krevní oběh a 
stimuluje lymfatickou drenáž. Po masáži je 
pokožka hladká, očištěná od nečistot a okysličená. 
Pravidelný peeling pokožky snižuje otoky na 
obličeji a dokonale připravuje pokožku na aplikaci 
séra nebo krému, protože zvýší její propustnost 
pro aktivní složky. Kartáč je vhodný i pro dětskou 
pokožku, pomáhá při ošetřování nemoci seborey. 
Jemně česá a masíruje pokožku hlavy, uvolňuje 
napětí a pomáhá uklidnit dítě.

Složení:
Vlákno: přírodní štětiny. 
Štětiny jsou rovnoměrně zastřižené, 
hustě posazené a mají správnou šířku.
Držák: přírodní bukové dřevo

Nabízíme štětce vyrobené výhradně z 
přírodních materiálů. Vlákna – Tampico, 
štětiny, jemné kozí, koňské a kančí štětiny. 
Tělo je vyrobeno z nejkvalitnějšího bukového 
dřeva. Každý prvek, který tvoří štětec, je 
dokonale vypracovaný. Naše výrobky balíme 
do plátěných pytlíčků a estetických krabiček 
s popisem a podrobným návodem, jak kartáče 
používat. To vše za účelem poskytnutí 
komplexní služby pro nejnáročnější zákazníky. 
Neprodáváme jen výrobek – Skin experience 
je komplexní filozofií kartáčování těla. Postup 
je bezpečný i pro těhotné ženy, ale existují 
kontraindikace a důležité pokyny pro používání 
produktu. Ve spolupráci s námi garantujeme 
plnou komerční péči a školení.
Na trhu je mnoho kartáčů, ale pokud se 
soustředíte na kvalitu a chcete u Vašich 
zákazníků propagovat špičkové produkty 
vysoké třídy, podívejte se na nabídku kartáčů 
značky Skin Experience. Naše výrobky najdete 
pouze v renomovaných kosmetických salonech 
a luxusních hotelech SPA. Naše štětce si 
objednávají zákazníci z celé Evropy! Váš salón 
se také může připojit k elitní skupině. Pokud 
máte rádi kvalitu a estetiku na nejvyšší úrovni, 
kterou charakterizují kartáče Skin Experience, 
srdečně Vás vítáme.



Jamajka
kartáč na masáž krku, poprsí a dekoltu

Bali
oválný kartáč na suchiu masáž těla pro 
citlivou pokožku bez pásku

Kartáč na masáž krku, dekoltu a poprsí je vyroben 
z přírodních žíní, orámován masivním bukovým 
dřevem. Jemné koňské žíně jsou ideální pro 
kartáčování citlivé oblasti těla, jako je poprsí, 
dekolt a krk. Kartáč jemně odlupuje odumřelé 
kožní buňky, odstraňuje nečistoty, stimuluje 
krevní oběh a pohyb lymfy. Pravidelné používání 
zpevňuje a napíná pokožku, okysličuje ji, což 
zlepšuje její barvu.

Kartáč na suchou masáž těla, vyrobený ze 100% 
ekologických materiálů – přírodní rostlinné 
vlákno Tampico, vazba z bukového dřeva, 
bavlněný pásek pro pohodlné používání. Kartáč 
dokonale odlupuje tělo, stimuluje krevní oběh 
a zlepšuje metabolismus. Skvěle funguje v boji 
proti celulitidě, zarostlým chloupkům nebo 
drsným předloktím, hýždím či loktům. Usnadňuje 
odstraňování toxinů z těla, snižuje svalové napětí 
a uvolňuje. Správně zastřižené štětiny štětce jsou 
ideální pro citlivou pokožku a ideální na start s 
kartáčováním těla.

Složení:
Vlákno: 100% koňské žíně 
Štětiny jsou rovnoměrně zastřižené, 
hustě posazené a mají správnou šířku
Držák: přírodní bukové dřevo

Složení:
Vlákno: 100% rostlinné Tampico, 
pocházející z Agave, nalezená v poušt-
ních oblastech v severním Mexiku. 
Štětiny zastřižené pod úhlem, hustě 
posazené a správné šířky. 
Držák: přírodní bukové dřevo
Vhodné pro vegany.

Sumatra
oválný kartáč na suchou masáž těla s bavlněným 
páskem pro citlivou pokožku

Maui
anatomický kartáč pro suchou masáž těla 
s balvněným páskem

Kartáč na suchou masáž těla, vyrobený ze 100% 
ekologických materiálů – přírodní rostlinné vlákno 
Tampico, vazba z bukového dřeva, bavlněný 
pásek pro pohodlné používání. Kartáč dokonale 
odlupuje tělo, stimuluje krevní oběh a zlepšuje 
metabolismus. Skvěle funguje v boji proti celulitidě, 
zarostlým chloupkům nebo drsným předloktím, 
hýždím či loktům. Usnadňuje odstraňování toxinů 
z těla, snižuje svalové napětí a uvolňuje. Správně 
zastřižené štětiny štětce jsou ideální pro citlivou 
pokožku a ideální na start s kartáčováním těla.

Kartáč na suchou masáž těla, vyrobený ze 100% 
ekologických materiálů – přírodní rostlinné vlákno 
Tampico, rám z bukového dřeva. Bavlněný pásek 
a oválný, anatomický tvar umožňují pohodlné 
používání. Kartáč dokonale odlupuje tělo, 
stimuluje krevní oběh a zlepšuje metabolismus. 
Skvěle funguje v boji proti celulitidě, zarostlým 
chloupkům nebo drsným předloktím, hýždím nebo 
loktům. Usnadňuje odstraňování toxinů z těla, 
snižuje svalové napětí a uvolňuje.

Složení:
Vlákno: 100% rostlinné Tampico, 
pocházející z Agave, nalezená v poušt-
ních oblastech v severním Mexiku. 
Štětiny zastřižené pod úhlem, hustě 
posazené a správné šířky. 
Držák: přírodní bukové dřevo
Bavlněný pásek
Vhodné pro vegany.

Složení:
Vlákno: 100% rostlinné Tampico, 
pocházející z Agave, nalezená v poušt-
ních oblastech v severním Mexiku. 
Štětiny zastřižené pod úhlem, hustě 
posazené a správné šířky.
Držák: přírodní bukové dřevo
Bavlněný pásek
Vhodné pro vegany.

Flores
kartáč pro suchou masáž těla s páskem

Borneo
kulatý kartáč pro suchou masáž těla bez pásku

Masážní kartáč na suché tělo, vyrobený ze 100% 
ekologických materiálů – přírodní rostlinné 
vlákno Tampico, vazba z bukového dřeva, 
bavlněný pásek. Klasický, kulatý tvar štětce a 
bavlněný proužek zaručují pohodlí při používání. 
Kartáč perfektně exfoliuje tělo, stimuluje krevní 
oběh a zlepšuje metabolismus. Skvěle funguje 
v boji proti celulitidě, zarostlým chloupkům 
nebo hrubým předloktím, hýždím nebo loktům. 
Usnadňuje odstraňování toxinů z těla, snižuje 
svalové napětí a uvolňuje.

Kartáč na suchou masáž těla, vyrobený ze 100% 
ekologických materiálů – přírodní rostlinné 
vlákno Tampico, rám z bukového dřeva. 
Klasický kulatý tvar kartáče zaručuje pohodlí 
při používání. Kartáč dokonale odlupuje tělo, 
stimuluje krevní oběh a zlepšuje metabolismus. 
Skvěle funguje v boji proti celulitidě, zarostlým 
chloupkům nebo drsným předloktím, hýždím či 
loktům. Usnadňuje odstraňování toxinů z těla, 
snižuje svalové napětí a uvolňuje.

Složení:
Vlákno: 100% rostlinné Tampico, 
pocházející z Agave, nalezená v poušt-
ních oblastech v severním Mexiku. 
Štětiny zastřižené pod úhlem, hustě 
posazené a správné šířky.
Držák: přírodní bukové dřevo
Bavlněný pásek
Vhodné pro vegany.

Složení:
Vlákno: 100% rostlinné Tampico, 
pocházející z Agave, nalezená v poušt-
ních oblastech v severním Mexiku. 
Štětiny zastřižené pod úhlem, hustě 
posazené a správné šířky.
Držák: přírodní bukové dřevo
Vhodné pro vegany.



Timor
kartáč na masáž těla s rukojetí vyrobený ze štětin Tipy pro péči o kartáče

• Po použití kartáče na mokro jej nechte ve svislé 
poloze úplně vyschnout. Nesušte kartáč na 
slunci nebo radiátoru

• Nenechávejte kartáč na vlhkém místě. 
• Skladujte v suchém prostředí
• Štětiny lze čistit ve vodě, tak aby nedošlo 

k navlhčení dřevěného držáku kartáče. Po 
kontaktu s vodou nechte na teplém a suchém 
místě vyschnout štětinou dolů

• Stojí za to impregnovat dřevěnou rukojeť 
přírodním olejem – do rukojeti kartáče vetřete 
malé množství oleje a nechte zaschnout. 
Činnost opakujte

• K udržení hygienických norem by kartáč měla 
používat jedna osoba. Měl by se vyměňovat 
každých 6 měsíců.

Jawa
kartáč na vlasy z kančích štětin

Haiti
kartáč na vlasy se štětinami kance 
i syntetických vláken

Kartáč na vlasy vyrobený z přírodních kančích 
štětin. Perfektně rozčesává vlasy, netrhá 
je, zamezuje zacuchávání. Přírodní štětiny 
neelektrizují vlasy a po vyčesání jim dodají lesk. 
Kartáč navíc dokonale masíruje pokožku hlavy, 
čímž stimuluje růst vlasů. Vhodný tvar kartáče 
zajišťuje pohodlí při používání. Rukojeť je lehká a 
šikovná, vyrobená z přírodního bukového dřeva. 
Doporučuje se pro krátké vlasy.

Tělový kartáč s rukojetí z přírodních štětin a 
masivního bukového dřeva. Poskytuje možnost 
suchého i mokrého kartáčování těla. Štětiny jsou 
ve srovnání s Tampico měkčí, ale také účinně 
odlupují tělo, zpevňují a napínají pokožku, 
podporují lymfatickou drenáž a uvolňují napětí. 
Při pravidelném používání pomáhá redukovat 
celulitidu a zbavit se strií. Kartáč je ideální pro 
citlivé oblasti těla a je také ideální volbou pro 
začátek Vašeho dobrodružství s kartáčováním. 
Rukojeť umožňuje pohodlné používání a 
usnadňuje kartáčování těžko přístupných oblastí, 
jako jsou záda.

Szczotka do włosów wykonana z włosia dzika 
i włókien syntetycznych. Doskonale rozczesuje 
długie i gęste włosy nie szarpiąc ich. Usuwa 
zanieczyszczenia, zapobiega plątaniu się włosów. 
Odpowiedni kształt szczotki zapewnia komfort 
w użytkowaniu. Rączka jest lekka i poręczna, 
wykonana z naturalnego drewna bukowego. 
Naturalne włosie nie elektryzuje włosów, a po 
rozczesaniu nadaje im połysk. Ponadto szczotka 
doskonale masuje skórę głowy, dzięki czemu 
pobudza wzrost włosów. Szczotka polecana do 
długich włosów. 

Složení:
Vlákno: přírodní štětiny
Štětiny jsou rovnoměrně řezané, hustě 
posazené a mají odpovídající šířku 
Držák: přírodní bukové dřevo

Složení:
Vlasy: Přírodní kančí štětiny
Držák: bukové dřevo

Složení:
Włosie: naturalne włosie dzika, 
włókno syntetyczne
Oprawka: drewno bukowe

Coco
kulatý kartáč pro suchou masáž z kokosového vlákna

Masážní kartáč těla na sucho, vyrobený ze 100% 
ekologických materiálů – přírodní kokosové 
vlákno, vazba z bukového dřeva. Klasický kulatý 
tvar kartáče zaručuje pohodlí při používání. 
Kokosové vlákno je měkčí než vlákno Tampico, 
ale ostřejší než štětiny. Elastická struktura vláken 
nedráždí pokožku a účinně exfoliuje mrtvou 
pokožku – vhodné pro citlivější pokožku. Kartáč 
dokonale odlupuje tělo, stimuluje oběh a zlepšuje 
metabolismus. Skvěle funguje v boji proti celulitidě, 
zarostlým chloupkům nebo drsným předloktím, 
hýždím nebo loktům. Usnadňuje odstraňování 
toxinů z těla, snižuje svalové napětí a uvolňuje.

Složení:
Vlákno: Vlákno 100% kokosu
Štětiny zastřižené rovně, hustě posa-
zené a správné šířky.
Držák: přírodní bukové dřevo



Isabela
Kartáč na suchou masáž – směs 100% rostlinné 
Tampico a přírodní koňské žíně

Pemba
Kartáč na suchou masáž s podlouhlou rukojetí – směs 
100% rostlinné Tampico a přírodní koňské žíně 

Jolo
Kartáč na suchou masáž – směs 100% rostlinné 
Tampico a přírodní kozí srst. Puna

Kartáč na suchou masáž s podlouhlou rukojetí – směs 
100% rostlinné Tampico a přírodní přírodní kozí srst

Kartáč kombinuje dva typy štětin - ostré, málo 
elastické   agávové vlákno a jemné, měkké koňské 
žíně. Díky kombinaci měkkých a tvrdých štětin je 
skvělou volbou pro začátek vašeho kartáčovacího 
dobrodružství. Navíc, kartáč je dobrou volbou v 
případě citlivé a málo prokrvené pokožky – smíšené 
štětiny pokožku dokonale očiští, ale nebudou ji 
dráždit. Kartáč zajišťuje důkladný peeling pokožky, 
ale také ji masíruje a působí na celé tělo. Umožňuje 
snížit svalové napětí, podporuje krevní a lymfatický 
oběh, zvyšuje výživu tkání, a tím i jejich obnovu. 
Tenhle typ doporučují nejčastěji fyzioterapeuti a 
neurologové. Pokud váháte mezi tvrdými a měkkými 
kartáči, Isabela je nejlepší volbou. Intenzitu přítlaku 
kartáče můžete přizpůsobit masírované oblasti 
těla- v případě jemných partií, jako je dekolt a prsa, 
bude přítlak kartáčku malý. Víc intenzivne můžete 
pracovat v oblasti hýždí a stehen.

Kartáč kombinuje dva typy štětin – ostré, málo 
elastické   agávové vlákno a jemné, měkké koňské 
žíně. Díky kombinaci měkkých a tvrdých štětin je 
skvělou volbou pro začátek vašeho kartáčovacího 
dobrodružství. Kromě toho, kartáč je dobrou 
volbou v případě citlivé a málo prokrvené pokožky 
– smíšené štětiny pokožku dokonale očiští, ale 
nebudou ji dráždit. Kartáč zajišťuje důkladný peeling 
pokožky, ale také ji masíruje a působí na celé tělo. 
Umožňuje snížit svalové napětí, podporuje krevní 
a lymfatický oběh, zvyšuje výživu tkání, a tím 
i jejich obnovu. Zároveň usnadňuje odstraňování 
nepotřebných metabolitů. Jako večerní rituál 
uvolňuje tělo, zatímco ranní čištění těla stimuluje 
a dodává energii. 

Navíc rukojeť a mírně zakřivený tvar zaručují snadné 
použití a účinnost ošetření. Rukojeť usnadňují 
kartáčování těžko dostupných míst, jako jsou 
záda nebo chodidla, zejména u lidí s omezenou 
pohyblivostí těla. Snadné použití kartáče a neobvyklý tvar umožňují také odpovídající 
ošetření pasu a hýždí. Tento model doporučují nejčastěji fyzioterapeuti a neurologové.

Kartáč kombinuje dva typy štětin – ostré, málo 
elastické agávové vlákno a jemné, z přírodní kozí 
srstí. Díky kombinaci měkkých a tvrdých štětin je 
skvělou volbou pro začátek vašeho kartáčovacího 
dobrodružství. Jemná vlákna přírodních kozích 
chlupů jsou vhodná pro všechny typy pleti, dokonce 
přizpůsobená pokožce dítěte.

Navíc, kartáč je dobrou volbou v případě citlivé 
a málo prokrvené pokožky – smíšené štětiny 
pokožku dokonale očiští, ale nebudou ji dráždit. 
Kartáč zajišťuje důkladný peeling pokožky, ale také 
ji masíruje a působí na celé tělo. Umožňuje snížit 
svalové napětí, podporuje krevní a lymfatický oběh, 
zvyšuje výživu tkání, a tím i jejich obnovu. Zároveň 
usnadňuje odstraňování nepotřebných metabolitů. 
Pravidelná masáž kartáčem ovlivňuje svalovou fascii tím, že zlepšuje její prokrvení a snižuje 
napětí. Jako večerní rituál uvolňuje tělo, zatímco ranní čištění těla stimuluje a dodává energii. 
Tenhle typ doporučují nejčastěji fyzioterapeuti a neurologové.

Pokud váháte mezi tvrdými a měkkými kartáči,  Jolo je skvělou volbou. Intenzitu přítlaku 
kartáče můžete přizpůsobit masírované oblasti těla- v případě jemných partií, jako je dekolt 
a prsa, bude přítlak kartáčku malý. S větší intenzitou můžete pracovat v oblasti hýždí 
a stehen.

Kartáč kombinuje dva typy štětin – ostré, málo 
elastické  agávové vlákno a jemné, přírodní z kozí 
srsti. Díky této kombinaci měkkých a tvrdých štětin  
je skvělou volbou pro začátek vašeho kartáčovacího 
dobrodružství. Navíc tvar kartáčku – mírně 
zakřivený, a rukojeť usnadňují kartáčování těžko 
dostupných míst, jako jsou záda nebo chodidla, 
zejména u lidí s omezenou pohyblivostí těla. Snadné 
použití kartáče a neobvyklý tvar umožňují také 
odpovídající ošetření pasu a hýždí.

Kartáč zajišťuje důkladný peeling pokožky, ale 
také ji masíruje a působí na celé tělo. Nedráždí, 
ale jemně pokožku vyhlazuje, stimuluje a odstraní 
odumřelé buňky. Kartáč umožňuje snížit svalové 
napětí, podporuje krevní a lymfatický oběh, zvyšuje 
výživu tkání, a tím i jejich obnovu. Jako večerní rituál 
uvolňuje tělo, zatímco ranní čištění těla stimuluje 
a dodává energii. Navíc rukojeť a mírně zakřivený 
tvar zaručují snadné použití a účinnost ošetření.

Složení:
Kartáč na suchou masáž vyroben 
výhradně z ekologických materiálů 
- smíšené štětiny: 100% rostlinné 
Tampico a přírodní koňské žíně, vazba 
z bukového dřeva, bavlněný pásek pro 
pohodlné používání.
Vlákno: 100% rostlinné Tampico, 
pocházející z agáve, nacházející se 
v pouštních oblastech severu části 
Mexika a přírodní koňské žíně.
Štětiny jsou rovnoměrně zastřižené, 
hustě posazené a mají správnou šířku.
Držák: přírodní bukové dřevo, 
bavlněný pásek.

Složení:
Kartáč s podlouhlou rukojetí vyroben 
výhradně z ekologických materiálů – 
smíšené štětiny: 100% agáve Tampico 
a přírodní koňské žíně. Vazba a rukoje’t 
z bukového dřeva, bavlněný pásek pro 
pohodlné používání.
Vlákno: 100% rostlinné Tampico, 
pocházející z agáve, nacházející se 
v pouštních oblastech severu části 
Mexika a přírodní koňské žíně.
Štětiny jsou rovnoměrně zastřižené, 
hustě posazené a mají správnou šířku.
Držák: přírodní bukové dřevo, 
bavlněný pásek

Složení: 
Kartáč na suchou masáž vyroben 
výhradně z ekologických materiálů 
– smíšené štětiny: 100% rostlinné 
Tampico a přírodní kozí srst.
Vlákno: smíšené štětiny: 100% 
rostlinné Tampico, pocházející z agáve, 
nacházející se v pouštních oblastech 
severu části Mexika a přírodní kozí 
srst.
Štětiny jsou rovnoměrně zastřižené, 
hustě posazené a mají správnou šířku.
Držák: přírodní bukové dřevo, 
bavlněný pásek.

Složení:
Kartáč na suchou masáž s podlouhlou 
rukojetí vyroben výhradně 
z ekologických materiálů – smíšené 
štětiny: 100% agáve Tampico 
a přírodní kozí srst. Vazba a rukoje‘t 
z bukového dřeva, bavlněný pásek pro 
pohodlné používání
Vlákno: 100% rostlinné Tampico, 
pocházející z agáve, nacházející se 
v pouštních oblastech severu části 
Mexika a přírodní kozí srstí.
Štětiny jsou rovnoměrně zastřižené, 
hustě posazené a mají správnou šířku.
Držák: přírodní bukové dřevo, 
bavlněný pásek



Fogo
kartáč na suchou masáž těla s dlouhou rukojetí

Negros
Kartáč pro stimulaci vlasů a vousů

Samar
Kartáč pro stimulaci vlasů a vousů 

Tělový kartáč s dlouhou rukojetí, vyroben výhradně 
z ekologických materiálů – přírodních štětin 
a masivního bukového dřeva. Štětiny jsou ve 
srovnání s Tampico měkčí, ale také účinně odlupují 
odumřelé buňky na těle, zpevňují a napínají pokožku, 
podporují lymfatickou drenáž a uvolňují napětí. Při pravidelném používání pomáhá 
redukovat celulitidu a zbavit se strií. Kartáč je ideální pro citlivé oblasti těla a je také 
ideální volbou pro začátek Vašeho dobrodružství s kartáčováním. Rukojeť umožňuje 
pohodlné používání a usnadňuje kartáčování těžko přístupných oblastí, jako jsou záda; 
zejména u lidí s omezenou pohyblivostí těla. Fogo je výbornou volbou pro starší lidi, kteří 
mají potíže s mobilitu a pohybem těla.

Kartáč zajišťuje důkladný peeling pokožky, ale také ji masíruje a působí na celé tělo. 
Umožňuje snížit svalové napětí, podporuje krevní a lymfatický oběh, zvyšuje výživu tkání, 
a tím i jejich obnovu. Zároveň usnadňuje odstraňování nepotřebných metabolitů. 

Pravidelná masáž kartáčem ovlivňuje svalovou fascii tím, že zlepšuje její prokrvení 
a snižuje napětí. Jako večerní rituál uvolňuje tělo, zatímco ranní čištění těla stimuluje 
a dodává energii.

Rozměry: 35 cm x 8 cm

Poznámka: Po použití kartáče na mokro jej nechte ve svislé poloze úplně vyschnout. 
Nesušte kartáč na slunci nebo radiátoru. Nenechávejte kartáč na vlhkém místě. Skladujte 
v suchém prostředí.

Stojí za to impregnovat dřevěnou rukojeť přírodním olejem - do rukojeti kartáče vetřete 
malé množství oleje a nechte zaschnout, pravidelně opakujte.

Pro dodoržení hygienických norem by kartáč měla používat jedna osoba a měl by se 
vyměňovat každých 6 měsíců.

Přírodní kartáč pro stimulaci vlasů a vousů. Vyrobený 
výhradně z ekologických materiálů – přírodní kančí 
štětiny,  bukové dřevo pokryté ekologickým lakem. 
Kartáč se snadno používá. Dřevěná rukojeť má 
zakulacené hrany do oválu, takže perfektně padne do 
každé ruky. Rozměry: 14 cm x 8 cm

Kartáč pomáhá při odstraňování nečistot, rozčesává 
vousy, podporuje jejich růst a udržuje je v perfektní 
kondici. Pravidelné používání kartáčku navíc reguluje 
vylučování kožního mazu, vyživuje pokožku a chrání 
vysoušením vousů. Poskytuje jemnou masáž pokožky 
obličeje, která stimuluje růst vlasových folikulů – vousy 
jsou husté, vlasy jsou plné lesku. Kartáčování také 
zabraňuje zarůstání chloupků. 

Masáž vlasové pokožky poskytuje relaxaci a uvolnění. 
Zároveň zlepšuje mikrocirkulaci, díky čemuž jsou vlasové 
cibulky lépe vyživovány, zdravější, silnější a rychleji 
rostou.

Přírodní kartáč pro stimulaci vlasů a vousů. Vyrobený 
výhradně z ekologických materiálů – přírodní kančí 
štětiny,  bukové dřevo pokryté ekologickým lakem. 
Kartáč se snadno používá. Dřevěná rukojeť má 
zakulacené hrany do oválu, takže perfektně padne do 
každé ruky. Rozměry: 11 cm x 6 cm

Kartáč pomáhá při odstraňování nečistot, rozčesává 
vousy, podporuje jejich růst a udržuje je v perfektní 
kondici. Pravidelné používání kartáčku navíc reguluje 
vylučování kožního mazu, vyživuje pokožku a chrání 
vysoušením vousů. Poskytuje jemnou masáž pokožky 
obličeje, která stimuluje růst vlasových folikulů - vousy 
jsou husté, vlasy jsou plné lesku. Kartáčování také 
zabraňuje zarůstání chloupků. 

Masáž vlasové pokožky poskytuje relaxaci a uvolnění. 
Zároveň zlepšuje mikrocirkulaci, díky čemuž jsou vlasové 
cibulky lépe vyživovány, zdravější, silnější a rychleji 
rostou.

Složení:
Vlákno: přírodní štětiny 
Držák a rukojeť: přírodní bukové dřevo 

Složení:
Přírodní kančí štětiny
Držák: přírodní bukové dřevo pokryté 
ekologickým lakem — naturalne 
drewno bukowe pokryte ekologicznym 
lakierem

Složení:
Přírodní kančí štětiny
Držák: přírodní bukové dřevo pokryté 
ekologickým lakem- naturalne drewno 
bukowe pokryte ekologicznym 
lakierem

Szczotki do brody
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Kontakt:
E: obchod@kartacovani.cz

M: +420 777 718 735
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