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Příroda ve vaší koupelně  
 

 

 
Jemná přírodní kosmetika human+kind 

nadchne už svými obaly. Jsou krásně 

barevné, se zajímavými ornamenty, 

zkrátka jiné. A jiná je i celá tato značka. 

Dbá precizně na složení svých výrobků 

(samozřejmostí je absence parabenů i 

umělých barviv), ale také na šetrnost 

celého procesu výroby – od sklizně 

surovin, až po cestu do našich koupelen. 

Nyní představuje tato irská kosmetika 

několik novinek – dárkové sety, kterými můžeme potěšit blízké třeba na Vánoce, 

sprchové pěny ve čtyřech lahodných vůních, pleťový peeling, čisticí utěrku a balzám 

na rty s novou, malinovou vůní. Novinky řady human+kind nejsou testovány na 

zvířatech a jsou k dostání výhradně v síti parfumerií Marionnaud.  

 

U kosmetiky většinou přesně víme, co od ní požadujeme, jaká by měla být. Na co se občas ještě stále 

trochu zapomíná, je šetrnost a to nejen vůči nám, ale také vůči planetě. human+kind taková je. Na 

nic si nehraje a máme s ní jistotu, že o sebe pečujeme čistě přírodní kosmetikou, která neobsahuje 

žádná umělá barviva, parabeny, či minerální látky. Pečlivě dbá na celý proces výroby, pěstování 

surovin, zkrátka přesně dle svého dovětku – „péče s čistým svědomím“. Už na první pohled nás 

upoutá překrásnými obaly, z nichž sálá láska k přírodě, a touha dělat věci jinak.  

Na výběr jsou tyto novinky: 
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______________________________________________________________________  

  

HHUUMMAANN++KKIINNDD  

BBOODDYY  EESSSSEENNTTIIAALLSS  SSEETT  

 

Sada obsahuje dva pomocníky pro krásnou a 

hebkou pokožku - jemně parfemovaný tělový 

peeling, který je obohacený o extrakt 

z bambusu, a pomáhá k odstranění 

odumřelých kožních buněk. Aloe vera zajistí 

hloubkovou hydrataci a chrpa se postará o 

zjemnění pokožky. Aplikuje se jemnou masáží 

do vlhké pokožky, následně se oplachuje.  

Druhým přípravkem je nadýchané tělové 

soufflé, které se velmi rychle vstřebává a 

zanechá naši pokožku hloubkově 

hydratovanou a měkkou, hebkou na dotek. 

Obsahuje olej z meruňkových jader pro 

udržení hydratace pokožky a zároveň ji 

nezanechává mastnou a lesklou.  

Sufflé je obohacené o bambucké máslo, které 

rovněž dodává hydrataci.  

 

K dostání exkluzivně v síti parfumerií 

Marionnaud za cenu: 999 Kč 

________________________________________________________________________  

  

HHUUMMAANN++KKIINNDD  

BBAATTHHRROOOOMM  BBLLIISSSS  GGIIFFTT  SSEETT    

 

Koupelový set obsahuje těchto pět přípravků: 

Grapefruitový sprchový krém, který posiluje 

a hydratuje pokožku. 

Čisticí odličovač, jemný čisticí krém dokonale 

zbaví všech nečistot i make-upu a zároveň ji 

hloubkově hydratuje pomocí přírodních 

olejíčků.  

Krém na ruce, lokty, nohy – pomáhá zajistit 

trvalou hydrataci i výrazně suché pokožce. 

Tělové soufflé, které hloubkově hydratuje a 

zvláčňuje pokožku a navíc ji příjemně provoní. 

24 – hodinový pleťový krém vhodný ve 

slabší vrstvě jako podklad pod make-up na 

den, a v silnější vrstvě jako vyživující krém na 

noc. Vyživuje, omlazuje a projasňuje pleť.  

 

K dostání exkluzivně v síti parfumerií 

Marionnaud za cenu: 1.399 Kč 
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________________________________________________________________________  

  

HHUUMMAANN++KKIINNDD  

MMIINNII  TTRREEAATTSS    

 

Pečující set obsahuje tyto čtyři produkty: 

Čisticí odličovací krém, který jemně, ale 

dokonale zbaví pleť všech nečistot i make-upu 

a zároveň ji hloubkově hydratuje pomocí 

přírodních olejíčků. Ideální v kombinaci s čisticí 

žínkou.  

Čisticí žínka pomáhá odstranit make-up a 

stimulovat krevní oběh. Jemnou masáží se 

pleť nejen dokonale vyčistí, ale také jí 

poskytne potřebnou exfoliaci.  

Tělové soufflé, které se doslova vpije do 

pokožky, poskytne ji okamžitou hydrataci a 

ještě ji krásně provoní.  

Krém na ruce, lokty a nohy se postará o 

hydrataci i velmi suché pokožky. Nabízí 

okamžitou úlevu, zjemňuje.  

 

K dostání exkluzivně v síti parfumerií 

Marionnaud za cenu 999 Kč 

  

  

______________________________________________________________________  

  

HHUUMMAANN++KKIINNDD  

HHAANNDD  CCRREEAAMM  TTRRIIOO  

 

Tato sada obsahuje tři krémy na ruce, které 

intenzivně hydratují a jsou proto vhodné pro 

suchou a namáhanou pokožku, zejména na 

rukou, loktech a chodidlech. Přináší okamžitou 

úlevu a komfort, pokožka je po aplikaci hladká 

a vyživená. Díky svému jemnému složení 

mohou krém používat také ekzematici a 

psoriatici.  

Obsahují avokádový olej pro hloubkovou 

hydrataci, vitamin E, co by nejúčinnější 

antioxidant, a bambucké máslo, které se 

postará o zjemnění pokožky.  

V setu jsou tři varianty – Classical, tropická 

vůně Tropical Fresh a svěží Watermelon.  

 

 

 

 

K dostání exkluzivně v síti parfumerií 

Marionnaud za cenu 589 Kč.  
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__________________________________________________________________  

  

HHUUMMAANN++KKIINNDD  

SSHHOOWWEERR  MMOOUUSSSSEE  

 

  

Jemná, nadýchaná sprchová pěna se 

v kombinaci s vodou promění v hedvábný 

krém, který dokonale očistí naši pokožku a 

provoní ji pěti přírodními esencemi.  

Po umytí je pokožka nádherně hebká, 

zjemněná a hydratovaná.  

Vybírat můžeme z těchto variant: jahoda, 

tropical, grapefruit, vanilka a kokos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K dostání exkluzivně v síti parfumerií 

Marionnaud za cenu 200 ml – 329 Kč. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HHUUMMAANN++KKIINNDD  

LLIIPP  BBAALLMM  RRAASSPPBBEERRRRYY    

 

  

Kdo by nechtěl mít krásně jemné, hebké rty? 

S malinovým balzámem na rty Raspberry to 

půjde samo. Speciální složení s vitaminem E, 

ovocnými oleji a jojobovým olejem rty dokonale 

hydratuje a zároveň zjemňuje. Balzám je 

vhodný také pro velmi citlivou pokožku.  

Ocení ho jak ženy pod rtěnku, tak i samostatně 

jako pravidelnou ochranu rtů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K dostání exkluzivně v síti parfumerií 

Marionnaud za cenu 199 Kč. 
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________________________________________________________________________  

  

HHUUMMAANN++KKIINNDD  

FFAACCEE  SSCCRRUUBB  

 

Speciálně připravená směs ovesných jader a 

zklidňujícího kakaového másla důkladně, ale 

jemně odstraní odumřelé kožní buňky a 

nečistoty a projasní vzhled pokožky.  

Peeling je obohacen o zklidňující aloe vera, 

která pomůže dodat pleti hydrataci.  

Po použití je pleť krásně prokrvená, 

rozjasněná a celkově svěží.  

Vhodné pro všechny typy pleti a optimální je 

peeling používat 1 – 2 x týdně.  

 

 

 

 

 

K dostání exkluzivně v síti parfumerií 

Marionnaud za cenu 100 ml - 569 Kč. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________________________________________________  

  

HHUUMMAANN++KKIINNDD  

MMIIRRAACCLLEE  MMAAKKEE--UUPP  RREEMMOOVVEERR  

 

Odličovací utěrka Human + kind jednoduchou, 

ale velmi precizní cestou odstraní make-up 

z celého obličeje – včetně voděodolných 

řasenek.  

Stačí utěrku namočit ve vlažné vodě a jemně 

krouživými pohyby otírat pleť, dokud se 

neodstraní všechny nečistoty a make-up. Pleť 

je po očištění krásně hebká, utěrka přispívá 

k odstraňování odumřelé kůže i k prokrvení a 

velmi jemné očistě podobné exfoliaci.  

Kromě absolutně čisté pleti se můžeme 

radovat také z faktu, že jsme s tímto 

produktem, který se dá používat opakovaně 

šetrní k životnímu prostředí.  

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud 

429 Kč 


