PŘÍBĚH MASTI

Naši rodinnou firmu Smolenka jsme založili v roce 2012,
příběh naší masti ze smrkové pryskyřice se však začal
psát mnohem dříve, a to zřejmě již koncem 19. století.
Bylo to v dobách, kdy bylo zcela běžné vyhledávat pomoc od všech nemocí a neduhů v přírodě, namísto v lékárnách. Náš příběh začíná u našeho pradědečka Aloise
Vošty, který se narodil v roce 1900 v malé chalupě v Balkově Lhotě, malé vesničce na jihu Čech. Zde žil se svou
rodinou a od své maminky Kateřiny Voštové se naučil
vařit mast ze smůly. Tato mast se stala v celém okolí velmi oblíbenou pro své hojivé účinky. Pradědeček předal
recept a postup výroby své vnučce Květuši Klecandové
roz. Voštové.

PŘÍRODNÍ PRODUKTY
RUČNÍ VÝROBA

Příznivé účinky naší masti jsou ověřeny několika generacemi místních lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Od
časů pradědečka Aloise uplynulo mnoho času, avšak
při výrobě masti ze smrkové pryskyřice využíváme stále stejné suroviny a postupy. Jsme moc rádi, že dnes
můžeme našim zákazníkům nabídnout přírodní mast,
která dokáže pomoci stejně tak, jak pomáhala dříve.
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Naše produkty splňují požadavky na bezpečnost specifikované
v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009,
o kosmetických přípravcích. Zprávy o bezpečnosti kosmetických přípravků vydal Státní zdravotní ústav ČR.

Účinek smrkové pryskyřice:
• antibakteriální
• antimykotický
• antivirový

SMOLENKA
Smolná mast našich předků
Účinnou látkou našich produktů je smrková
pryskyřice. Všechny naše produkty jsou
vyrobeny ručně z přírodních surovin.

www.smolenka.cz

SMOLNÁ MAST

Smolná mast je náš tradiční produkt. Recept nám odkázal náš pradědeček Alois Vošta a při výrobě používáme stejné suroviny a postupy. Mast efektivně podporuje
regeneraci pokožky a poskytuje ji dokonalou péči.
Použití:
- zklidňuje zarudlou pokožku se sklonem k zánětům
a kožním problémům,
- vhodná na problematickou pleť se sklony k akné,
- napomáhá udržovat zdravé dásně se sklony k zánětům,
- na problémy nehtů se sklony k mykóze, třepení,
zarůstání, lámání a záděrám,
- drobné odřeniny.
Aplikace: Naneste mast na postižené místo nejlépe na
noc, účinnost podporuje teplo. Pokud je potřeba použijte
náplast či gázu. Skladuje v chladu.

KÚRA NA NEHTY

Pravidelným používáním tato kúra
pečuje o nehty se sklony k mykóze,
nerovnostem a zarůstání. Podporuje nehty náchylné k lámání, třepení
a v okolí nehtu vyživuje a zjemňuje
nehtovou kůžičku. Účinná látka je smrková pryskyřice a čajovníkový olej. Dále
obsahuje mandlový olej a ghí.
Aplikace: Před použitím protřepat.
Tužkový aplikátor přiložte na nehet
a stlačením silikonového konce naneste kúru na postižený nehet, pod nehet
a na okolní nehtovou kůžičku. Aplikujte nejlépe ráno a večer.

Lehce roztíratelný krém uleví především při problémech
pokožky se sklony k ekzémům. Přítomnost bambuckého másla zaručí hydrataci a zvláčnění pokožky. Společně
s mandlových olejem je tento krém velkým pomocníkem
pro velmi suchou a popraskanou pokožku. Smolný krém
je vhodný k péči o kůži při výskytu: atopického ekzému,
lupenky, zarudnutí a popraskání.
Aplikace: Lehkou masáží vetřete na postiženou pokožku.
Skladujte v chladu.

Pečuje o pokožku celého těla a poskytuje jemné a citlivé čištění. Dále pomáhá pokožce rychleji se vypořádat s drobným poraněním a je pomocníkem v péči
o problematickou pokožku se sklony k akné, ekzémům
a lupence. O zjemnění a vyživení pokožky se postará olivový olej, bambucké máslo, kokosový olej a mandlový olej. Mýdlo s jemnou lesní vůní je vyrobeno ručně
z přírodních surovin metodou za studena.
Aplikace: Mýdlo napěňte v rukou, pěnu naneste podle
potřeby na pokožku celého těla, jemně vmasírujte a po
té opláchněte. Pro delší životnost mýdlo uchovávejte
na suché mýdlence.

SMOLENKA SPREJ

Tento sprej je účinný pomocník na
každodenní problémy s pokožkou.
Rychle pomáhá tam, kde je to potřeba, pokožku zklidňuje a regeneruje po
nadměrném slunění, po bodnutí hmyzem, po holení, při zarudnutí či svědění. Uleví při drobných odřeninách a je
báječný na zjemnění suchých chodidel, kterým dodá svěží vzhled.

SMOLNÝ KRÉM

MÝDLO SE SMRKOVOU
PRYSKYŘICÍ

Aplikace: Pomocí rozprašovače nastříkejte na postiženou pokožku, můžete
rozetřít případně lehce vmasírovat.

MASÁŽNÍ OLEJ

Slouží k masážím zaměřených na pohybový aparát. Obsahuje smrkovou
pryskyřici, mandlový olej, slunečnicový
olej a v této kombinaci slouží k uvolnění a relaxaci. Masáž zmírňuje svalové
napětí. Tento olej je možné použít také
do koupele.
Aplikace: Před použitím protřepat.
Olej rozetřete v dlaních a jemně vmasírujte do pokožky.

ŠUMIVÁ KOUPEL

Oživí a provoní vodní lázeň,
která poskytuje příjemnou
relaxaci. Vhodná kombinace použitých ingrediencí
zajistí kvalitní péči pokožky.
O zjemnění a vyživení pokožky se postará himalájská sůl
a mandlový olej. Je možné
také použít na přípravu lázně
pro krásný a svěží vzhled unavených chodidel.
Aplikace: Šumivou koupel
nasypte do připravené teplé lázně do vany pro relaxaci
celého těla nebo do mísy na
koupel chodidel.

