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Obecné informace:
Přírodní parfémový olej bez obsahu 
alkoholu a látek zvýrazňujících vůni. 
Základ tvoří silný ricinový a lehký mandlový 
olej, které jsou doplněny o dlouhotrvající 
bohatou vůni.

Účinky:
 3 Dlouhotrvající vůně
 3 Rychle se vstřebává
 3 Praktické a snadno použitelné

Objem: 30 ml

Parfémové oleje Tělové másla

Vůně:
 3 Active - aromatická vůně sicilské mandarinky a bergamotu
 3 Adorable - květinová vůně kosatce, mandarinky a exotických orchidejí
 3 Claudia - svěží vůně zeleného čaje, jasmínu, gardénie a vanilky
 3 Elegance - ovocná vůně růže, jasmínu a pačuli
 3 For Him - svěží vůně citronu, šafránu a pelargónie
 3 Gardenia - magicky sladká vůně vanilky, růže, mimózy a květu pomeranče
 3 Guilty - bohatá vůně mandarinky, pelargónie, jasmínu, fialky a růže
 3 Lucky - inovativní směs vůní hroznů a levandule
 3 Magnolia - orientální vůně magnólie a vanilky
 3 Mystic - květinová vůně citronu, růže, jasmínu a šafránu
 3 Rose - přepychová vůně růže a jantaru

Obecné informace:
Luxusní vůně v kombinaci s mandlovým 
olejem činí pokožku hydratovanou a 
vyživovanou. Díky rychle se vstřebávajícímu 
složení je pokožka pružná, pevná a zdravá. 
Voňavé esence promění péči v příjemné 
okamžiky.

Účinky:
 3 Hydratace a výživa
 3 Pružná a pevná pokožka

Objem: 100 ml
Vůně:

 3 Adorable - květinová vůně kosatce, mandarinky a exotických orchidejí
 3 Bamboo - relaxační vůně bergamotu, lilie a ylang-ylang
 3 Elegance - ovocná vůně růže, jasmínu a pačuli
 3 For Him - svěží vůně citronu, šafránu a pelargónie
 3 Diamond - bohatá orientální vůně sladké maliny, citrusů, růží a frézie
 3 Guilty - vůně mandarinky, pelargónie, jasmínu, fialky a růže
 3 Mystic - květinová vůně citronu, růže, jasmínu a šafránu

Tělové oleje



Obecné informace:
Hlavní tři složky tělových másel jsou 
bambucké máslo, kokosový a mandlový 
olej, které pokožku intenzivně vyživují, 
hydratují a chrání. Struktura je velmi lehká, 
při styku s pokožkou se máslo rozpouští a 
zanechává ji tak sametově hebkou.

Účinky:
 3 Intenzivní výživa a hydratace pokožky
 3 Jednoduchá aplikace
 3 Příjemně se vsakuje do pokožky

Objem: 150 g

Vůně:
 3 Aloe Vera - květinová vůně citronu, růže, jasmínu a šafránu
 3 Avokádo - bohatá vůně mandarinky, pelargónie, jasmínu, fialky a růže
 3 Camellia - opojná vůně jasmínu, růže a santalového dřeva
 3 Grapes (hrozny) - ovocná vůně růže, jasmínu a pačuli
 3 Magnolia - orientální vůně magnólie a vanilky
 3 Mango - květinová vůně červeného grapefruitu, jasmínu, pivoňky a růže
 3 Shea (bambucké máslo) - vůně kosatce, mandarinky a exotických orchidejí

Tělové másla

Tělové oleje

aloe vera

Camellia

magnolia

shea

avokádo

grapes

mango

Jemné máslo, které hluboce vyživuje, 
chrání a hydratuje suchou pokožku.
Zabraňuje tvorbě strií. Doporučeno 
zejména pro normální a suchou 
pokožku.

Toto máslo obsahuje látky, které 
pokožku hloubkově vyživují a 
hydratují po dobu 48 hodin. Vhodné 
zejména pro extrémně suchou 
pokožku.  

Královna všech másel. Lehká 
struktura a okouzlující vůně čerstvě 
trhané magnólie. Zjemňuje a 
vyživuje suchou pokožku a dodává 
24 hodinovou hydrataci.

Zcela přírodní máslo Shea je 
složeno  z 50% z bambuckého 
másla. Pokožku silně hydratuje a 
vyživuje. Určeno zejména pro velmi 
suchou pokožku.

Toto bohaté máslo chrání, vyživuje 
a zklidňuje i ty nejcitlivější pokožky.
Intenzivní hydratace pro jakýkoliv 
typ pokožky.

Tělové máslo ideální pro suchou 
pokožku, které poskytuje účinnou  
prevenci stárnutí pokožky. Po 
každém použití vytváří hedvábně 
zvlhčenou pokožku.

Mango tělové máslo poskytuje 
bohatou vyživu pro pokožku a 
zvyšuje její hydrataci. Vhodné pro 
všechny typy pleti.



pleťové krémy
Obecné informace:
Tělový peeling se sacharózou - čili krystalky 
cukru, obohacený o kokosový a mandlový 
olej, poskytuje pokožce úplnou exfoliační 
a výživnou péči a zanechává jemnou 
vrstvu podobnou lotionu. Tímto způsobem 
podporuje přirozenou obnovu pokožky. 
Emulgující exfoliace vyživuje pokožku a 
zanechává ji hladkou, jemnou a voňavou.

Účinky:
 3 Výživa pokožky
 3 Přirozená obnova pokožky

Objem: 200 g

Tělový a pleťový peeling

Vůně:
 3 Aloe Vera - květinová vůně citronu, růže, jasmínu a šafránu
 3 Avokádo - bohatá vůně mandarinky, pelargónie, jasmínu, fialky a růže
 3 Camellia - opojná vůně jasmínu, růže a santalového dřeva
 3 Grapes (hrozny) - ovocná vůně růže, jasmínu a pačuli
 3 Magnolia - orientální vůně magnólie a vanilky
 3 Mango - květinová vůně červeného grapefruitu, jasmínu, pivoňky a růže
 3 Shea (bambucké máslo) - vůně kosatce, mandarinky a exotických orchidejí

Obecné informace:
Rozlučte se s celulitidou a striemi díky 
inovativnímu složení anticelulitidové 
detoxikační směsy vyrobené z kávy 
robusta a gotu coly s přídavkem svěží 
vůně.

Účinky:
 3 Detoxikace pokožky
 3 Přirozená obnova pokožky

Použití:
Naneste peeling na problematické části 
těla (hýždě, stehna, břicho) a vmasírujte 
krouživým pohybem ve směru hodinových 
ručiček. Po masáži opláchněte.

Objem: 200 g

anTiceluliTidní Tělový peeling

Gotu Kola (PUPEČNÍK ASIJSKÝ) Obsahuje silnou dávku antioxidantů, které 
pomáhají chránit buňky před vyvolanými volnými radikály. Extrakt z Gotu 
kola má protizánětlivé účinky, léčí kožní problémy a čistí pleť. Zlepšuje 
pružnost pokožky a hojí rány, snižuje riziko vzniku celulitidy a zpomaluje 
stárnutí kůže.

Vůně:
 3 After Gym - čerstvé tóny citronu, šafránu a pelargónie
 3 Mediterana - bohatá vůně mandarinky, pelargónie, jasmínu, fialky a růže
 3 Sorbetto - květinová vůně kosatce, mandarinky a exotických orchidejí
 3 Velvet Rose - ovocná vůně růže, jasmínu a pačuli
 3 Wild Jasmine - omamná vůně jasmínu, růže a santalového dřeva

hydraTační a deToxikační



pleťové krémy

Obecné informace:
Denní pleťový krém s opojnou vůní jasmínu, růže a 
santalového dřeva, bohatý na olej z pšeničných klíčků, 
který pokožku hloubkově hydratuje a vyhlazuje vrásky. 

Obecné informace:
Noční krém na obličej s relaxační květinovou vůní růží, 
obohacen pupalkovým olejem. Vhodný pro všechny typy 
pleti. Anti-age receptura intenzivně vyživuje a regeneruje 
strukturu pokožky.

Denní pleťový krém Noční pleťový krém

Účinky:
 3 Vyhlazuje vrásky
 3 Hydratace

Účinky:
 3 Intenzivně vyživuje
 3 Regeneruje

Objem: 70 g Objem: 70 g

Vůně:
 3 Jasmínu, růže a santalového dřeva

Vůně:
 3  Květinová vůně růží

Obecné informace:
Bez ohledu na typ pleti a její problémy 
potřebuje každá tvář detoxikaci, kterou  
nejlépe zajišťuje jílová maska.

Jílová pleťová maska   je jemná k pokožce 
a má unikátní vlastnosti: jemnou exfoliaci 
pleti, zklidňuje pokožku, čistí ucpané 
póry, působí proti akné, jemně reguluje a 
udržuje přirozené prostředí kožního oleje.

A co parfém? O produktech Nashe je 
známo, že jsou speciální svými parfémy, 
proto je také dáváme do našich pleťových 
masek.

Účinky:
 3 Zklidnění pokožky
 3 Působí proti akné

Použití:
Přidejte přiměřené množství prášku do 
misky, poté pomalu přidávejte vodu a 
míchejte, dokud se nevytvoří pasta. 

Aplikujte na očištěný, suchý obličej 
krouživým pohybem nahoru. Nechte pastu 
uschnout. Odstraňte teplou vlhkou žínkou.

Objem: 10 g

Vůně:
 3 Kaolin Clay - kaolinový jíl s květinovou vůní citronu, růže, jasmínu a šafránu
 3 Pink Clay - růžový jíl s vůní magnólie a vanilky
 3 Green Clay & Green Tea - zelený jíl a zelený čaj se sladkou vůní vanilky, růže, 
mimózy a květu pomeranče

Možnosti smíchání: 
 3 s vodou - vhodné pro mastnou pleť
 3 s mlékem - vhodné pro smíšenou pleť
 3 s jablečným octem - vhodné při zarudnutí pokožky
 3 s jogurtem - vhodné pro potíže s rozšířenými póry

obličejová maska

Pink Clay - růžový jíl
Pleťová maska   s kaolinovým 
jílem obohaceným o červený 
jíl a šípkový pudr, hydratuje a 
detoxikuje pokožku s orientální 
vůní magnólie a vanilky.

Kaolin Clay - kaolinový jíl
Pleťová maska   s kaolinovým 
jílem obohacená o heřmánkový 
květový prášek, hydratuje a 
detoxikuje pokožku, s květinovou 
vůní citronu, růží, jasmínu a 
šafránu.

Green Clay & Green Tea
Pleťová maska   s kaolinovým 
jílem obohacená o zelený 
jíl a zelený čaj, hydratuje a 
detoxikuje pokožku, s kouzelně 
sladkou vůní vanilky, růže, 
mimózy a pomerančových 
květů.

pro normální a ciTlivou pleť
pro masTnou a kombinovanou pleť

hydraTační a deToxikační



krémy na ruce

parfémová vlasová séra
Obecné informace:
Parfémové vlasové sérá, jejichž hlavní 
složkou je ricinový olej, zlepšují strukturu 
vlasů a chrání jejich konečky před 
lámáním. Séra jsou obohacena o svěží 
vůni.

Účinky:
 3 Zlepšuje strukturu vlasů
 3 Chrání jejich konečky před lámáním

Objem: 50 ml Vůně:
 3 Adorable - květinová vůně kosatce, mandarinky a exotických orchidejí
 3 Elegance - ovocná vůně růže, jasmínu a pačuli
 3 Lucky - směs vůní hroznů a levandule
 3 Magnolia - orientální vůně magnólie a vanilky

Obecné informace:
V inovativní komplexní formulaci proti 
stárnutí obohatila Nashe sérum o vzácný 
koenzym Q10, který viditelně redukuje 
vrásky a vyhlazuje pokožku. Sérum 
obsahuje vzácný olej kukui, který je bohatý 
na esenciální mastné kyseliny. Hluboce 
zvlhčuje pokožku a zanechává ji hladkou 
a měkkou. Je vhodné pro péči o suchou a 
citlivou pokožku. Zpomaluje vznik vrásek 
a intenzivně regeneruje pokožku.

Účinky:
 3 Regeneruje pokožku
 3 Redukuje vrásky
 3 Hydratace a vyhlazení pokožky

Objem: 30 ml

Vůně:
 3 jasmínu, růží a santalového dřeva

pleťové sérum Q10

Použití:
Naneste pleťové sérum na suchou nebo 
mokrou pokožku obličeje a krku a 
vmasírujte jemnými krouživými pohyby.

balzámy na rTy



Obecné informace:
Hutný voňavý krém na ruce je obohacen o 
bambusové máslo, kokosový a mandlový 
olej. Rychle absorpční složení způsobí, že 
vaše ruce budou hebké a voňavé hned po 
první aplikaci.

Účinky:
 3 Vyživuje
 3 Chrání

Objem: 70 g

Vůně:
 3 Magnolia - orientální vůně magnólie a vanilky
 3 Wild Jasmine - svěží vůně zeleného čaje, jasmínu, gardénie a vanilky
 3 Wild Orchid - květinová vůně kosatce, mandarinky a exotických orchidejí

krémy na ruce

balzámy na rTy
Obecné informace:
Výživný balzám na rty z karnauby 
(karnaubský vosk), včelího vosku, mandlí 
a kokosového oleje. Bálzámy chrání 
citlivé rty před vysušením a intenzivně je 
hydratují. 

Účinky:
 3 Ochrana a hydratace

Objem: 10 g

Vůně:
 3 Delightful - exotické ovoce
 3 Go Naked - vanilka
 3 Lollilip - ovocná vůně



koupelové bomby
Obecné informace:
Pro perfektní chvíle odpočinku jsme 
připravili bomby Nashe, vyrobené ručně 
s láskou a bez konzervantů. Svůdný 
barevný vzhled a ještě atraktivnější vůně 
našich nejoblíbenějších parfémů promění 
vaši koupelnu v lázně. Do bombiček do 
koupele jsme ukryli atraktivní dárek Nashe, 
aby byl každý speciální právě pro vás.

Objem: 190 g

Vůně:
 3 Adorable - květinová vůně kosatce, mandarinky a exotických orchidejí
 3 Camellia - opojná vůně jasmínu, růže a santalového dřeva
 3 Elegance - ovocná vůně růže, jasmínu a pačuli
 3 For Him - svěží vůně citronu, šafránu a pelargónie
 3 Guilty - bohatá vůně mandarinky, pelargónie, jasmínu, fialky a růže
 3 Lucky - inovativní směs vůní hroznů a levandule
 3 Magnolia - orientální vůně magnólie a vanilky
 3 Mystic - květinová vůně citronu, růže, jasmínu a šafránu
 3 Rose - přepychová vůně růže a jantaru
 3 Vanilla - sladká vanilková vůně a tóny orchidejí

Obecné informace:
Letní olej s vůní magnolie a vanilky nabízí 
kombinaci vysoce kvalitního buriti oleje 
bohatého na karotenoidy a vitamíny 
a mandlového oleje, který dokonale 
vyživuje a chrání. Kromě toho buriti olej 
brání přirozeným způsobem pokožku 
před škodlivým UV zářením ze slunce, 
působí pozitivně na kvalitu pleti, dodává 
opálený vzhled, snižuje zarudnutí kůže 
a zklidňuje citlivou pokožku. Obsahuje 
vitaminy C a E, které pomáhají bojovat 
proti volným radikálům a stimulují tvorbu 
kolagenu. 

Olej je vhodný jako péče po opalování, 
případně může být používán zároveň 
s opalovacím krémem s vhodným UV 
faktorem jako doplňková ochrana, která 
podporuje opálení pokožky. 

Aktivní složky:
 3 Buriti olej
 3 Mandlový olej

Objem: 200 ml

Vůně:
 3 Magnolie a vanilky

leTní olej na opalování


