
Hledáte originální benefity  

pro své zaměstnance či klienty? 

Darujte jim některý z našich 

produktů a profitovat z toho 

budete i Vy!

Vážení a milí obchodní přátelé!

Allivictus 
Česká česneková tinktura Allivictus  vlije Vašim zaměstnancům 
novou energii do žil! Už naše babičky užívaly česnek pro posílení 
odolnosti organismu a při vysokém krevním tlaku, takže pokud 
chcete, aby toho Vaši zaměstnanci hodně vydrželi, Allivictus je tou 
správnou volbou. (Mimochodem, o příznivých účincích nevěděly jen 
naše babičky – ví o nich i kanadská vládní organizace Health Canada, 
která Allivictus pro tamější trh registrovala jako „Natural Health Product“). 
Že si nemůžete dovolit, aby Vašim zaměstnancům páchlo z úst? I na to 
jsme mysleli – Allivictus se vstřebává již v dutině ústní, nezatěžuje 
trávicí systém a nezanechává nepříjemnou pachovou stopu. 
Navíc se pohodlně užívá a dávkuje.

EFFFI
Emulze EFFFI dle originální receptury MUDr. Tomana vynikají 
mimořádně rychlým a efektivním vstřebáváním hluboko do pokožky 
a rychlým nástupem účinku. Stejně jako Allivictus je tato funkční 
kosmetika oblíbená nejen u nás, ale i v Kanadě a dalších zemích světa.

Stojí Vaši zaměstnanci celý den na nohou? Nebo se naopak hrbí  
u klávesnice? Co takhle dopřát jim masáž? Tím nemyslíme koupit jim 
jednorázový voucher k návštěvě maséra, ale koupit jim masážní emulze 
EFFFI red, EFFFI green, EFFFI blue a EFFFI orange, aby se mohli 
pravidelně masírovat sami, protože jen to, co se dělá pravidelně, má 
teprve ten správný efekt!

Potřebujete, aby Vás zaměstnankyně svým vzhledem reprezentovaly? 
A přitom ne všechny jsou mladé, štíhlé a krásné? Žádný problém – na 
vrásky zafunguje EFFFI gold, na zarudlou a podrážděnou pleť 
EFFFI purple a pro zpevnění celého těla EFFFI shape. A pokud 
Vám na některé z nich obzvláště záleží, darujte jí některou z emulzí 
EFFFI gold EXCLUSIVE, EFFFI purple EXCLUSIVE nebo EFFFI 
shape EXCLUSIVE.
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Za vyzkoušení stojí také zklidňující emulze EFFFI! Na suché  
a rozpraskané ruce, vysušenou a napjatou pokožku na obličeji nebo 
kdekoli jinde na těle je tady EFFFI cannabis, zklidňující emulze  
s vysokým obsahem konopného oleje. Těm, kdo to přehnali  
s pobytem na slunci uleví emulze po opalování EFFFI after sun.  
A do třetice je tady EFFFI yellow, emulze určená k masáži spánků  
a šíje po náročném dni a při únavě a vyčerpání. 

CIDETEX
Nedá se říct, že by Vašim zaměstnancům zrovna voněly nožky? Není 
se čemu divit, být celý den v uzavřených botách není zrovna nic 
příjemného… Místo hromadného nákupu nevzhledných přezůvek zkuste 
stélky do obuvi CIDETEX, které preventivně působí proti vzniku 
nepříjemného zápachu nohou, protože odstraňují jeho přímou 
příčinu - bakterie, viry, plísně a kvasinky. Stélky CIDETEX navíc 
odolávají extrémní zátěži, jsou vhodné pro celodenní nošení a dostupné 
také v ortopedických variantách.

Gelacide C®

Máte v kanceláři účinnou desinfekci? Gelacide C®  
likviduje široké spektrum mikroorganismů (viry, bakterie, 
plísně, kvasinky) a jeho desinfekční účinek je na rozdíl od 
běžných desinfekcí dlouhodobý. Neobsahuje alkohol a lze jej 
skladovat v širokém rozmezí teplot (od –20 °C do 40 °C) bez nežádoucí 
změny konzistence či účinnosti po dobu až 5 let. Je vhodný k desinfekci 
menších poranění a navíc podporuje hojení, takže se Vaši zaměstnanci 
budou moci rychle vrátit do práce.

Ještě jste si nevybrali? Rozhodně neuděláte chybu, když svým 
zaměstnancům či klientům darujete některý z vynikajících moselských 
ryzlinků nebo prvotřídní panamskou kávu společnosti OHMS. 
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