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Značka NATAVA vznikla jako alternativa pro lepší 
budoucnost nás všech. Je to návrat do časů 
tradičních manufaktur, ve kterých se ještě ctila 
pravidla individuálního podílu lidské práce na 
každém jednotlivém produktu. Produkty NATAVA 
jsou vyráběné převážně z přírodních surovin, 
jako jsou kvalitní oleje, oleje lisované za studena 
nebo v BIO kvalitě, extrakty z rostlin, esenciální 
oleje, přírodní barviva, sušené byliny a další látky, 
které tělu vrátí ten úžasný pocit, nabytý dotekem 
přírody. 

NATAVA je vždy balena s maximálním ohledem 
na přírodu a životní prostředí, proto je kladen 
důraz na recyklovatelnost všech používaných 
obalů (papír, sklo, hliník a u některých výrobků 
plast ze 100% recyklátu), které zbytečně nezatě-
žují životní prostředí.   

- Většina výrobků je vhodná pro vegany

- Svým bohatým složením, které pochází z různorodých rostlinných 
složek, výrobky značky NATAVA podporují zachování biodiverzity 
v přírodě 

- Hand made - ruční zpracování při min. teplotách, které pomáhají 
zachovat přirozenost aktivních látek a plně tak využít jejich působení

- Propracovaný design výrobků zvýrazňující jejich originalitu

- Produktové řady nabízejí rozmanité využití, vzájemně 
se doplňují, a tím se stává péče více efektivní 

- Maximálně účinné - obsahují široké spektrum aktivních složek

- Neobsahují umělá barviva 

- Receptury jsou obohacené o blahodárné oleje, esenciální oleje 
a extrakty rostlin

- Praktické použití tuhých výrobků, jako vynikající alternativy 
k běžným tekutým prostředkům, jsou ideální na cesty

- Jednoduchý design obalů podtrhuje lásku k přírodě 
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Šampon a balzám pro ochranu přírodní barvy vlasů. 
Obsahují extrakt z břízy, který zklidňuje podrážděnou
pokožku hlavy a napomáhá uchovávat přirozenou 
barvu vlasů.

Šampon a balzám pro podrážděnou vlasovou pokožku. 
Obsahují extrakt z levandule, který pomáhá zmírnit 
svědění pokožky hlavy a na vlasy působí regeneračně.

Šampon a balzám pro regeneraci vlasů. Obsahují 
extrakt z konopí, který napomáhá regeneraci pokožky 
hlavy a podporuje obnovení poškozených vlasů. 
Vyživuje vlasové kořínky a dodává jim sílu.

Šampon a balzám pro přirozenou rovnováhu vlasové 
pokožky. Obsahují extrakt z kopřivy, který podporuje 
růst vlasů, pomáhá odstraňovat lupy a dodává vlasům 
lesk.

Šampon a balzám pro revitalizaci a výživu vlasů. 
Obsahují extrakt z rakytníku, který je bohatý na 
vitamíny a díky tomu vyživuje pokožku hlavy. 

Šampon a balzám pro zklidnění pokožky a podporu 
růstu vlasů. Obsahují extrakt z lopuchu, který podpo-
ruje růst vlasů a napomáhá revitalizovat vlasovou 
pokožku.

Tekuté 
ŠAMPONY 
a BALZÁMY

Tekuté šampony a balzámy nové řady Natava umožňují dopřát vlasům a pokožce hlavy dokonalou 
harmonickou péči. Obsahují rostlinné extrakty, které dodávají vlasům drahocennou sílu přírody svým 
jedinečným složením a panthenol, který působí blahodárně, vlasy hydratuje a chrání. Díky tomu je lze 
lépe rozčesávat, čímž se více omezuje jejich lámání a třepení.
Šampony dále obsahují pšeničný protein, který pomáhá zlepšovat celkový vzhled vlasů, dodává jim 
přirozený lesk a objem.
Balzámy jsou obohaceny arganovým olejem, jenž dodává potřebné živiny vlasovým kořínkům 
i samotným vlasům a skvěle zklidňuje pokožku hlavy. Šetrné složení šamponů a balzámů je vhodné pro 
všechny typy vlasů a pro každodenní použití.  

LEVANDULE KOPŘIVA LOPUCH

BŘÍZA KONOPÍ RAKYTNÍK

250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 

250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 



Olivový olej obsahuje důležité živiny, účinně pomáhá 
při obnově vlasové struktury, vyhlazuje, chrání 
a navrací zdravý vzhled. Vhodný pro všechny typy 
vlasů. Šampon navíc obsahuje zelený jíl a výtažky 
z přesličky a aloe vera, které vlasy vyživí a podporují 
jejich zdravý růst.

Jojobový olej, výtažky z kopřivy dvoudomé a medu 
pečují o výživu vlasových folikulů, zajišťují hydrataci 
a zdravou vlasovou pokožku.Vhodné pro suché 
a poškozené vlasy. 

Bambucké máslo dodává vlasům lesk a podporuje 
jejich přirozenou hydrataci. Pomáhá chránit vlasy 
před slunečním zářením a při nadměrném fénování. 
Usnadňuje péči o suchou pokožku hlavy a napomáhá 
v boji proti lupům. Vhodné pro všechny typy vlasů.

OLIVA JOJOBA BAMBUCKÉ MÁSLO

Tuhé 
ŠAMPONY 
a BALZÁMY

Základ šamponů tvoří velice jemné tenzidy, založené na bázi kokosového oleje, bambucké a kakaové 
máslo. Balzámy s obsahem panthenolu pomáhají chránit vlasy před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí, před tepelnou zátěží při úpravě účesu a usnadňují rozčesávání. 
Šampony a balzámy jsou obohaceny o extrakty rostlin, esenciální oleje a blahodárné oleje. Společně 
vyživují vlasové kořínky, vlasy, vlasovou pokožku a účinně napomáhají k jejich regeneraci a vitalizaci. 
Vzájemně se doplňují a zvyšují tak účinky péče. Vlasy zanechají krásné a lesklé. Jsou vynikající 
alternativou pro tekuté přípravky na vlasy. 

85 g 85 g 85 g

75 g 75 g 75 g



Šípkový olej je bohatý na mastné nenasycené kyseliny 
a je významným zdrojem vitamínu C. Poskytuje 
výživu vlasům i vlasové pokožce. Pomáhá zpevňovat 
vlasovou strukturu a významně přispívá k regeneraci. 
Vhodný pro zesvětlované a krepaté vlasy. 

Esenciální o le j  Ylang-ylang pečuje o s luncem 
namáhané vlasy, udržuje je vyživené a dodává jim 
vitalitu. Pomáhá zlepšit strukturu vlasů a snížit jejich 
poškození. Vhodný pro všechny typy vlasů.

Aktivní uhlí má detoxikační a čisticí účinky. Absorbuje 
přebytečný maz, aktivně odstraňuje zbytky stylingo-
vých přípravků z vlasů a váže na sebe nečistoty. 
Vhodné pro všechny typy vlasů.

ŠÍPEK YLANG-YLANG

AKTIVNÍ UHLÍ 

Speciální dárkové balení šamponu Ylang - ylang 
potěší u srdce a vykouzlí úsměv na tváři.85 g 85 g

95 g

75 g 75 g 85 g



Mýdlo obsahující konopný olej je určeno pro velmi 
suchou a citlivou pokožku. Navíc obsahuje  zelený jíl, 
a esenciální olej z čajovníku australského

Mýdlo s extraktem rakytníku je určeno pro všechny 
typy pokožky. Navíc obsahuje esenciální olej z pome-
ranče, olej z meruňkových jader a arganový olej. 

Mýdlo s extraktem protěže alpské je určeno pro 
všechny typy pokožky. Navíc obsahuje esenciální olej 
z máty peprné, mandlový olej,bambucké a kakaové 
máslo.

KONOPNÝ OLEJ EXTRAKT RAKYTNÍKU EXTRAKT PROTĚŽ ALPSKÁ 

Koupelová a sprchová mýdla jsou v porovnání s běžným sprchovým gelem šetrnější k pokožce, nezbavují ji přirozeného ochranného filmu a nevysušují

Tuhá 
MÝDLA

Naše mýdla jsou vyráběna tradiční technologií zmýdelněním rostlinných olejů louhem metodou 
za studena, tzv. saponifikací. Vzniklá hmota se poté vylévá do speciálních bloků, které se nechají cca 
24 hodin odpočinout a následně se hmota nakrájí a opracuje. Takto připravené mýdlo následně zraje 
minimálně 1 měsíc ve speciální zrací místnosti.  
Při procesu saponifikace v mýdle navíc přirozeně vzniká glycerin, který pokožku hydratuje, chrání 
a zanechává ji vláčnou a hebkou. Mýdlo s glycerinem je jemnější, a proto si jeho přítomnosti v našich 
mýdlech velmi považujeme.  

Proč právě toto mýdlo?
- Neobsahuje palmový olej
- Přirozené zrání zaručuje delší životnost mýdla, méně se vymývá a rozmáčí
- Navzdory ruční výrobě jsou linie a ražba na produktu čistě zpracované, bez šupin
- Balené v ekologických obalech

100 g 100 g 100 g



Ylang-ylang je mýdlo vhodné pro jemnou pokožku. 
Navíc obsahuje esenciální olej z neroli, extrakt vanilky 
a kokosový olej.

Mýdlo Marocká růže je vhodné pro zralou a vysušenou 
pokožku. Navíc obsahuje esenciální olej z palmarosy, 
růžovou vodu a arganový olej.

Citronová tráva je mýdlo vhodné pro všechny druhy 
pokožky. Navíc obsahuje esenciální olej z citronové 
trávy, kokosový olej, bambucké a kakaové máslo.

YLANG-YLANG MAROCKÁ RŮŽE CITRONOVÁ TRÁVA 

Toaletní tuhá mýdla mají výjimečné složení, jenž podporuje přirozený ochranný film pokožky

MINERÁLNÍ BAHNO Z MRTVÉHO MOŘE AKTIVNÍ UHLÍ 

Čisticí mýdla na obličej dokonale a šetrně čistí pleť, odstraňují make-up, neucpávají póry a nezanechávají pocit nepříjemného pnutí

Mýdlo s minerálním bahnem z Mrtvého moře je 
vhodné pro všechny typy plet i . Je obohacené 
o esenciální olej z rozmarýnu, arganový a olivový olej.

Mýdlo s obsahem aktivního uhlí je vhodné pro citlivou 
a problematickou pleť. Je obohacené o esenciální olej 
máty peprné, mandlový olej, bambucké a kakaové 
máslo.

100 g 100 g 100 g

100 g 100 g



Kosmetické 
OLEJE

Čisté rostlinné oleje patří mezi cenné a nenahraditelné ingredience. Získávají se nejčastěji mechanickým 
lisováním semen nebo olejnatých plodů. Nejkvalitnější rostlinné oleje se lisují metodou „za studena“, 
kdy teplota při zpracování oleje nepřesáhne 50°C, což je velmi důležité pro uchování přirozených 
vlastností olejů. Poskytují nejen potřebnou ochranu, hydrataci, zároveň mají velkou schopnost 
vyživovat do hloubky a dodávat potřebné vitamíny a minerály. Všechny naše kosmetické oleje jsou 
obohacené o rozmarýnový extrakt, velmi silný přírodní antioxidant, který chrání pokožku, regeneruje 
a pomáhá sjednotit barevný tón pleti.
Oleje lze použít i samostatně bez následné péče. Velice snadno se nanáší díky skleněné pipetce.

Makadamiový olej je vhodný pro zralou, 
suchou nebo citlivou pokožku. Rychle se  
vstřebává a nezanechává mastný film, 
podporuje regeneraci pokožky a její 
vitalizaci. Zanechává pokožku hedvábně 
jemnou a vyživenou. COSMOS NATURAL certified 
by Ecocert Greenlife to COSMOS Standard

MAKADAMIE

Tělové oleje pokožku uvolní, osvěží a regenerují. Jsou vhodné i k jemným masážím celého těla          

50 ml 100 ml

Šípkový olej je vhodný pro unavenou 
a namáhanou pokožku. Obsahuje velké 
množství vitamínů, posiluje pružnost 
zralé pleti a celkově sjednocuje barevný 
tón pokožky. Přispívá k fyziologické 
obnově pokožky zejména při její vysoké 
námaze a v péči o problematickou pleť. 
COSMOS NATURAL certified by Ecocert Greenlife to COSMOS 
Standard

ŠÍPEK

50 ml 100 ml

Malinový olej je vhodný pro suchou 
a namáhanou pokožku, snadno se 
vstřebává a nezanechává mastný film. 
Pomáhá pleť hydratovat a regenerovat 
zejména po dlouhodobém pobytu na 
slunci. Přispívá k fyziologické obnově 
pokožky především při vysoké námaze 
a v péči o problematickou pokožku. COSMOS 
NATURAL certified by Ecocert Greenlife to COSMOS Standard

MALINA

50 ml 100 ml

Pupalkový olej je vhodný pro proble-
matickou a citlivou pokožku. Promašťuje, 
zv láčňu j e, z j emňu j e  a  zk l i dňu j e. 
Podporuje fyziologickou obnovu pokožky 
a pomáhá udržovat její elasticitu. Výbor-
ně regeneruje a efektivně pomáhá při 
redukci strijí a jiných nerovností. COSMOS 
NATURAL certified by Ecocert Greenlife to COSMOS Standard

PUPALKA

50 ml 100 ml

NATURALNATURALNATURALNATURAL

100 % natural 
origin of total

100 % natural 
origin of total

100 % natural 
origin of total

100 % natural 
origin of total



Jojobový olej je vhodný pro suché a po-
škozené vlasy. Pomáhá vlasy hydra-
tovat, dodává jim lesk a hebkost, při 
vmas írování  do  v lasové pokožky 
pomáhá vyživovat vlasové kořínky. 
COSMOS NATURAL certified by Ecocert Greenlife to COSMOS 
Standard

JOJOBA

Vlasové oleje intenzivně vlasy regenerují, vyhlazují jejich strukturu a navrací jim zdravý lesk           

50 ml 100 ml

Avokádový olej je vhodný pro slabé a po-
škozené vlasy. Pomáhá vlasy hydra-
tovat, navrací jim ztracený lesk, posiluje 
a pomáhá při obnově struktury vlasu. 
COSMOS NATURAL certified by Ecocert Greenlife to COSMOS 
Standard

AVOKÁDO

50 ml 100 ml

Marulový olej je vhodný pro suché a 
křehké vlasy. Pomáhá v péči o krepaté 
vlasy a je j ich roztřepené konečky. 
Poskytuje sluncem namáhaným vlasům 
ochranu zejména v horkých letních 
měsících. COSMOS NATURAL certified by Ecocert 
Greenlife to COSMOS Standard 

MARULA

50 ml 100 ml

Nimbový olej je vhodný pro všechny 
typy vlasů. Působí blahodárně jak na 
pokožku hlavy tak na vlasy, pomáhá 
v l a s y  r e g e n e r ova t ,  hy d r a t ova t 
a vyživovat. COSMOS NATURAL certified by Ecocert 
Greenlife to COSMOS Standard

NIMBA

50 ml 100 ml

ARGAN

Pleťové oleje snadněji prostupují do hlubších vrstev pleti a dodávají potřebné živiny, regenerují pleť intenzivněji než pleťové krémy           

MORINGA OLEJ Z PŠENIČ-
NÝCH KLÍČKŮArganový olej je vhodný 

pro všechny typy pleti. 
Dodává vitalitu unavené  
pokožce, podporuje její 
regeneraci a hydrataci, 
neucpává póry a reguluje 
tvorbu kožního mazu. 
COSMOS NATURAL cer t i f i ed  by 
Ecocert Greenlife to COSMOS Standard 

Moringový olej je vhodný 
pro citlivou a alergickou 
pleť . Regeneruje, hy-
dratuje a chrání citlivou 
pokožku, pomáhá pleť 
obnovovat a vitalizovat. 
COSMOS NATURAL cer t i f i ed  by 
Ecocert Greenlife to COSMOS Standard

Olej z pšeničných klíčků 
svým složením je ideální 
pro zralou pleť, má blaho-
dárné účinky, pomáhá 
v  bo j i  pro t i  vráskám 
a celkově pleť projasní 
a dodá zdravý vzhled. 
COSMOS NATURAL certified by Ecocert 
Greenlife to COSMOS Standard

50 ml 

100 ml

50 ml 

100 ml

50 ml 

100 ml

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL

100 % natural 
origin of total

100 % natural 
origin of total

100 % natural 
origin of total

100 % natural 
origin of total

NATURAL

100 % natural 
origin of total

NATURAL

100 % natural 
origin of total

NATURAL

100 % natural 
origin of total



Pleťová 
SÉRA

Pleťová séra jsou perfektním doplňkem v péči o pleť, velmi rychle a intenzivně dodávají potřebné 
výživné látky ve větším množství než pleťové krémy. Obsahují mnoho účinných látek z bylinných 
extraktů a olejů, které pleť aktivně regenerují, hydratují. Díky jejich koncentrovanému složení stačí 
séra aplikovat pouze v malém množství, a přesto budou jejich účinky efektivní. 

Vyživující sérum Geránium je 
vhodné zejména pro zralou pleť. 
Intenzivně ji vyživuje a dodává 
zdravý vzhled. Složení je oboha-
cené o extrakty levandule korun-
katé a kávy Arabica, které efekti-
v n ě  p o m á h a j í  p o t l a č o va t 
nezřetelné i viditelné známky 
stárnutí.

GERÁNIUM

Rozjasňující sérum Levandule je 
vhodné pro všechny typy pleti. 
Pleť harmonizuje, rozjasňuje 
a posiluje její revitalizaci. Složení 
je obohacené o koenzym Q10 
a extrakt rakytníku řešetláko-
vého, které posilují přirozenou 
elasticitu pleti. Sérum ji zanechá 
rozjasněnou, zkrášlenou a plnou 
energie.

LEVANDULE

Hydratační sérum Pupalka je 
vhodné pro suchou a citlivou 
pleť, kterou chrání, intenzivně 
hydratuje a pomáhá zdokonalit 
je j í  vzhled. Sérum obsahuje 
extrakt pupalky dvouleté, který 
pleť posiluje a pomáhá navrátit 
její jas a zdravý vzhled. Sérum 
zanechá vaši pleť sametově 
hebkou, svěží a rozzářenou.

PUPALKA

Pleťové sérum Orchidea pro 
citlivou a problematickou pleť 
obsahuje extrakty z orchideje,  
dračí krve, šalvěje lékařské, 
přes l i čky  ro ln í  a  kyse l inu 
salicylovou, které  dodají zářivý 
lesk, pocit svěžesti a lehkosti. 
Pleť bude dokonale hydratovaná, 
zklidněná a bez známek zaru-
dnutí.

ORCHIDEA

Pleťová vodná séra svojí lehkou konzistencí nezatěžují pleť, 
rychle se vstřebávají a přináší okamžitou dávku hydratace 

a komplexní péče 

Pleťová olejová séra jsou jedinečným komplexem blahodárných 
olejů, esenciálních olejů a extraktů, které se vzájemně doplňují 

a působí efektivněji

Pleťové sérum Rozmarýn je 
vh odn é  p r o  v š e chny  t y py 
pleti.Obsahuje dva typy kyseliny 
h y a l u r o n o v é ,  k t e r é  p l e ť 
hloubkově hydratují, regenerují 
a napomáhají potlačit první 
známky stárnutí. V kombinaci 
s bylinnými extrakty okurky 
seté, aloe vera a rozmarýnu 
l ékařského  působ í  na  p l e ť 
blahodárně a dodávají jí zdravý 
pěstěný vzhled.

ROZMARÝN

30 ml 30 ml 30 ml 30 ml 30 ml 



Deodorant Síla ovoce obsahuje zelený 
jíl, který je ideální pro nadměrně 
potící se pokožku, absorbuje toxické 
látky, vyživuje, regeneruje a zkli-
dňuje podrážděnou pokožku. Sílu 
ovoce deodorantu dodávají esenciální 
oleje z pomeranče, neroli, citronové 
trávy a mandarinky zelené.

Deodorant  Květ inová zahrada 
obsahuje růžový jíl, který je bohatý 
na minerály a stopové prvky pro 
výživu pokožky. Květinovou vůni 
podtrhují esenciální oleje z ylang-
ylangu, levandule a geránia. 

Deodorant Vůně orientu je založen na 
obsahu modrého jílu s nízkou kon-
centrací minerálních solí, pokožku 
chrání a regeneruje. Exotická vůně 
deodorantu vychází z esenciálních 
olejů z mošusu*, pačuli, bergamotu, 
hřebíčku a cypřiše.

Podstatnou ingrediencí deodorantu 
Alpská svěžest je výtažek z protěže 
alpské, která je vynikajícím antioxi-
dantem. 

SÍLA OVOCE KVĚTINOVÁ ZAHRADA VŮNĚ ORIENTU ALPSKÁ SVĚŽEST 

*Mošus rostlinného původu - Hibiscus Abelmoschus Seed Extract

Tuhé 
DEODORANTY

Tuhé deodoranty jsou speciálně přizpůsobeny pro citlivou pokožku bez obsahu dráždivé sody bicarbony. 
Samotná receptura je založena na marantovém prášku a jílech, které omezují vlhkost v podpaží, 
a ingrediencích s deodoračními účinky omezujících nepříjemný pach potu, ale zároveň nebránících 
přirozenému pocení. Deodoranty dále obsahují pečující složky jako jsou kokosový olej, bambucké máslo, 
včelí a kandelilový vosk. Jejich nedílnou součástí jsou cenné esenciální oleje, které se navzájem doplňují 
a dodávají deodorantům jedinečné vlastnosti a příjemné vůně.   

Výjimečné složení deodorantů podporuje přirozený ochranný film pokožky

60 g 60 g 60 g 60 g



Masážní svíčka s pří je-
m n o u  v ů n í  o b s a h u j e 
regenerující avokádový olej 
a  j emný o l e j  z  meruň -
kových jader, pro zacho-
vání hydratace pokožky. 
S í l u  a  s v ě ž e s t  o vo c e 
pokožce dodaj í  extrakt 
rakytníku, esenciální olej 
pomeranče a mandarinky.  
Po  m a s á ž i  b u d e  Va š e 
pokožka hydratovaná, 
v y ž i v e n á  a  p ř í j e m n ě 
provoněná.

Masážní svíčka s květi-
novou vůní obsahuje olej 
z pšeničných klíčků, olivo-
vý a kokosový olej, které 
podporují elasticitu pokož-
ky, osvěží ji, vyživí a chrání 
před nepříznivými vlivy 
vnějšího prostředí. O navo-
zení romantické atmosféry 
se po starají esenciální 
oleje levandule, geránia, 
ylang-ylang a pupalky 
dvouleté. Vaši pokožku 
hy d r a t u j í ,  v i t a l i z u j í 
a jemně provoní. 

Masážní svíčka s orientální 
vůní obsahuje pečující oleje 
- makadamiový, mandlový 
a arganový, které pokožku 
dokonale zregenerují a vy-
živí. Exotické esenciální 
oleje z hřebíčku, bergamotu 
a  p a ču l i  s vo j í  s l a d c e -
kořeněnou vůní uvolní 
Va š e  smys l y  a  d o d a j í 
energii. 
 

Tuhá tělová 
MÁSLA

Jemná tuhá tělová másla jsou plná prospěšných látek a snoubí se v nich zkrášlující i regenerační 
účinky, které ocení každý, kdo touží po dokonalé péči. Díky kombinaci kokosového oleje, bambuckého 
a kakaového másla pokožku vyživují, hydratují a dodávají jemnost a hebkost. Velmi snadno se nanášejí, 
stačí nahřát v rukou a rozetřít na pokožku. Tělové máslo lze využít i pro jemnou masáž celého těla. 
Hydratační účinek bude intenzivnější, pokud se máslo nanese bezprostředně po koupeli či osprchování.

Masážní 
SVÍČKY

Receptura pro masážní svíčky je dokonale promyšlená. Speciální složení bambuckého a kakaového 
másla, luxusních olejů, esenciálních olejů se po zapálení svíčky rozpustí na masážní emulzi a nahřeje se 
na ideální teplotu, aby nedošlo k popálení nebo nepříjemným pocitům. Kombinace cenných ingrediencí 
probudí Vaše smysly, současně pokožku vyživí, zregeneruje a zanechá ji vláčnou. Svíčky promění 
zdánlivě obyčejnou masáž v jedinečný zážitek. 

KVĚTINOVÁ ZAHRADA SÍLA OVOCE VŮNĚ ORIENTU  

Je vhodné pro normální až mastnější pokožku. 
Obsahuje lehký olej z meruňkových jader, avokádový 
olej a extrakt z rakytníku, které pomáhají udržet 
pokožku hydratovanou a vyživenou. Tělové máslo Síla 
ovoce poskytne pokožce blahodárnou péči, uvolnění 
a relaxaci, zanechává příjemný pocit a jemnou vůni.

Je vhodné pro suchou a zralou pokožku. Obsahuje olej 
šípkový, pupalkový a z pšeničných klíčků v kombinaci, 
která podporuje regeneraci pokožky a její fyziolo-
gickou obnovu, pomáhá udržovat její elasticitu 
a přináší úlevu namáhané pokožce. Tělové máslo 
Květinová zahrada poskytne pokožce blahodárnou 
péči, uvolnění a relaxaci, zanechává ji hebkou, vláčnou 
a hydratovanou.

Je vhodné pro všechny typy pokožky. Obsahuje 
nimbový a arganový olej - označovaný také jako elixír 
mládí a krásy, které podporují regeneraci, hydrataci 
a hloubkovou výživu pokožky. Jedinečné esenciální 
oleje, např. z pačuli, bergamotu a cypřiše,  poskytnou 
uvolnění a dodají energii. Tělové máslo Vůně orientu 
dodá pokožce blahodárnou péči, relaxaci, zanechává ji 
vláčnou, hydratovanou a provoněnou. 

KVĚTINOVÁ 
ZAHRADA 

SÍLA 
OVOCE

VŮNĚ 
ORIENTU  

60 g 60 g 60 g

100 g 100 g 100 g



Olejové KOULE 
do koupele

Olejové koule do koupele byly vyvinuty pro maximální prožitek z koupele. Bylinky, které koule obsahují, 
Vám pomohou uvolnit Vaše tělo i mysl v pohodlí Vašeho domova a Vy se můžete oddávat relaxaci. 
Změkčující složky v kombinaci s obsaženým bambuckým a kakaovým máslem napomáhají k získání 
pocitu hedvábné, vláčné a hydratované pokožky bez pocitu mastnoty.

Vhodná při únavě pro celkové uvolnění. 
Poskytne uvolňující, zklidňující a rela-
xační lázeň.

CHRPA POLNÍ

Vůně  růže stolisté Vás může nabudit, 
posílit libido a vyvolat romantické pocity. 
Nabízí sensuální, relaxační, uvolňující 
lázeň.

RŮŽE STOLISTÁ

Citronové aroma blahodárně působí při 
nervovém vypětí, napomáhá zklidnění 
a lepší koncentraci. Užijte si uklidňující, 
revitalizující a relaxační lázeň.

CITRONOVÁ TRÁVA

Velmi aromatický druh byliny. Hloubko-
vě hydratuje, regeneruje a zklidňuje 
pokožku. Připraví Vám uvolňující a peču-
jící lázeň.

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ

Bambucké máslo zanechává pokožku 
vláčnou, hedvábnou. Je vhodné pro 
všechny typy pleti včetně té nejcitlivější. 
Vyživuje pleť a uzamyká v ní přirozenou 
vlhkost . Obsahuje  vysoké množstv í 
vitamínu E, si lného přírodního anti -
oxidantu. 
Kakaové  más lo  hydra tu j e  a  chrán í 
pokožku, právě proto je vhodné zejména 
pro suchou a citlivou pleť, zanechává ji 
jemnou a hydratovanou.

50 g 50 g 50 g 50 g

4x 50 g



Vonné 
SVÍČKY

Vonné svíčky dokreslí kouzlo dané chvíle k Vaší momentální náladě a umožní naladit tu správnou 
atmosféru. Budou Vám dělat společnost v jakékoliv situaci, stačí si jen vybrat, škrtnout sirkou a užívat 
si oblíbenou vůni a chvíle pohody. Svíčky ze sójového vosku v elegantním skle mají dřevěný knot, který 
zajišťuje rovnoměrné rozpouštění vrstvy vosku, a rozptýlení vůně po celé místnosti. Knot vytváří 
krásný tančící plamen, a svým praskáním navozuje velmi přívětivou atmosféru doplněnou Vámi 
vybranými vůněmi. Aroma svíčkám dodávají éterické oleje nebo pečlivě vybrané parfémy. 

BÍLÉ 
KVĚTY

ČERNÝ 
ČAJ 

A KAR-
DAMON

KOUZLO 
LESA

SLADKÝ 
ŠAFRÁN

Svíčka s  j emnou květ inovou vůní 
příjemně provoní domov čistotou bílých 
květů. V aromaterapii dokáže vůně 
bílých květů zlepšit psychickou a fy-
zickou pohodu, pomáhá nejen zklidnit 
nervy, uvolnit stres, ale také podpořit 
klidný spánek. 

Svíčka s povzbuzující vůní černého čaje 
zahaleného do kořeněného kardamonu, 
který dodává charakteristický orientální 
nádech. Jedná se o teplou, vyváženou 
vůni, která pozitivně působí při únavě, 
vyčerpání a pomáhá při soustředění.  

Svíčka s lesní vůní nenahradí procházku 
lesem, ale dokáže alespoň navodit 
atmosféru krásné harmonie přírody. 
Esenciální oleje borovice a eukalyptu 
probudí Vaši vitalitu, pozitivní náladu 
a celkově povzbudí. 

Svíčka s unikátní vůní vzácného šafránu 
vnese  do  Vašeho  domova  boha t ě 
orientální kořeněnou až zemitou vůni, 
ozvláštněnou sladkým podtónem. Vůně 
šafránu dokáže povzbudit nebo naopak 
zklidnit Vaše smysly, již po staletí je 
využívána pro zlepšení nálady.

TAJEMSTVÍ 
DÝNĚ

VŮNĚ 
PROVENCE - Přináší 

až 40 hodin 
hoření

S  ĚŽÍ 
CITRUS

V

Svíčka se svěží vůní citrusových plodů je 
plná života, radost i  a energie, má 
povznášející účinky a povzbudí tělo 
i mysl. Typická vůně dokáže neutra-
lizovat nepříjemné pachy, čistí vzduch, 
přináší svěží náladu a doplní energii. 

Svíčka s jemnou dýňovou vůní vyčaruje 
příjemnou atmosféru plnou bohaté vůně 
k navození pocitu pohody a souladu. Pomáhá 
obnovit pocit harmonie, a nejen na podzim 
dokáže do domova přenést kouzelné teplé 
podzimní vůně.

Svíčka s luxusní vůní přenese Váš domov do 
krásné krajiny s okouzlující zklidňující levandulí, 
která odbourává stres a napomáhá dobrému 
spánku. Vůně, kterou netřeba představovat, je 
důvěrně známá svými jemnými tóny, které 
dokáží uklidnit mysl po náročném dni a podpořit 
pocit pohody plný slunce.

220 g
220 g

220 g 220 g

220 g 220 g 220 g



K mýdlům lze navíc pořídit keramickou mýdlenku 
s  bambusovou nebo drátěnou pod ložkou, 
k teré  zabraňu j í  rozmočen í  mýdla . Svým 
elegantním designem snadno zapadnou do každé 
koupelny. 

Součástí nabídky s doplňky pro 
řadu Natava je i  udržitelná 
var ianta č is t ic ích tyč inek. 
T y č i n k y  j s o u  v y r o b e n é 
z bambusu, hlavičky jsou ze 
100% bavlny a celý obal je z plně 
recyklovatelného materiálu.  
 

Proč hliníkovou mýdlenku? Proč keramickou mýdlenku?

Proč bambusové 
tyčinky? 

    - Maximalizuje živostnost výrobku
    - Skvělý doplněk na cesty 
    - Šetří životní prostředí 
    - Originální design
    - Lehká a skladná 

- Praktická
- Krásný design 
- Dlouhodobé používání
- Šetří životní prostředí

- Udržitelná alternativa 
  jiných druhů tyčinek
- Ekologicky balené
- Šetří životní prostředí

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Tuhé šampony, balzámy a mýdla je při běžném používání dobré uchovávat na suchém místě, proto bylo 
pod značkou Natava pro tuhé výrobky vytvořeno originální příslušenství. Hliníková pouzdra jsou 
tvarovaná pro daný typ produktu, pro šampony, balzámy a tělová másla kulatá a pro tuhá mýdla 
obdélníková. Mýdlenky mají speciálně tvarované dno s otvory, aby nedocházelo k přilnutí produktů ke 
dnu, byl zajištěn odtok nadbytečné vody a dostatečný přísun vzduchu, aby si výrobky zachovaly své 
vlastnosti.

Tělová mycí žínka

Tělová mycí žínka z originální pleteniny lnu a bavlny je vhodná k mytí 
i masáži celého těla. Působí jako jemný peeling, prokrvuje pokožku 
a přispívá k regeneraci kožních buněk. Neměla by chybět v žádné 
koupelně jako součást pravidelné péče o Vaše tělo.

200 ks
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