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Katalóg produktov

 Na základe spätných väzieb 

od zákazníkov sme sa stali 

najlepšie recenzovanou kozmetikou 

na Slovensku.

BellMedi produktami s vysokým 

obsahom prírodných účinných 

látok doprajete pokožke celého tela, 

pleti, vlasom  nechtom len to 

najúčinnejšie a najzdravšie.
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• pokožku hydratuje, vyživuje, 
aktívne vyhladzuje vrásky a tlmí 
prejavy starnutia

• urýchľuje hojenie rán, 
pomliaždenín a abscesov

• urýchľuje rast a pozastavuje 
vypadávanie vlasov

Moringový olej
• ideálny na ľahké rezné rany, 

odreniny, modriny, popáleniny, 
bodnutie hmyzom a rôzne 
pigmentácie kože

• ošetruje bežné mykotické 
infekcie na pokožke

• vhodný na psoriázu, akné 
a čierne bodky

• ukľudnuje bolesti zubov a ďasien

Pupalkový olej
• na tmavé kruhy pod očami, 

starecké škvrny, vrásky 
a pľuzgiere

• ideálny aj na začervenanú a 
svrbiacu pokožku, dermatitídu 

Horčičný olej
• na masírovanie studených nôh a 

masáže tela pri zimomravosti, 
prechladnutí a únave 

• pôsobí na stuhnuté kĺby a svaly, 
reumatizme, dne a artritíde

• ideálny na akné, herpes, 
celulitídu a kŕčové žily 

• podporuje rast vlasov

Šachorový olej
• ideálna starostlivosť o starnúcu 

pokožku tváre a tela, účinne 
pôsobí proti vráskam

• veľmi oblúbený olej pri 
starostlivosti o mužskú bradu, 
zabráňuje začervenaniu a 
vyrážkam po holení

• vlasová starostlivosť, akné, 
suchý ekzém, psoriáza a ľahké 
popáleniny

Saflorový olej
• blahodárne pôsobí na kruhy a 

opuchy pod očami

• vhodný k starostlivosti o pleť 
s rosaceou, kuperózou a 
vyrážkami, pretože neupcháva 
póry

• vďaka vitamínu E má 
antioxidačný efekt a anti-age 
účinky (chráni pred predčasným 
starnutím)

Zázvorový olej
• stimuluje rast suchých a 

lámavých vlasov, predchádza 
štiepeniu končekov vlasov a 
tvorbe lupín

• na zápaly pri reumatických  
bolestiach, strnulosti a opuchoch

• zahreje prechladnuté kĺby, 
masážou uvoľní svaly, zmierňuje 
biele jazvy a akné

Kurkumový olej
• reguluje činnosť mazových žliaz 

a zvyšuje elasticitu pleti

• vhodný na popáleniny slnkom, 
popraskané päty, psoriázu, 
ekzémy, akné a vrásky

• na rast vlasov, odstránenie lupín 
a zmiernenie plesňovej infekcie 
na pokožke hlavy

Jojobový olej
• ošetruje popraskané päty a 

suché pery

• udržiava farbu vlasov a dodáva 
im lesk

• vhodný na ekzém, rosaceu, 
akné, strie, redukuje vrásky a 
zosvetľuje kruhy pod očami

• pred holením zabraňuje 
porezaniu pokožky a po holení 
ju hydratuje

• minimalizuje lámavosť a 
podporuje rast nechtov 

Olej
z čiernej rasce

• masážou kĺbov napomáha k 
znižovaniu bolesti reumatoidnej 
artritídy

• pri alergickej reakcií pokožku 
ukľudní a masážou zmierni 
bolesť bruška u malých detí

• na suché lakte a kolená

• zlepšuje a posilňuje štruktúru 
vlasov a rozštiepených končekov

Makadamiový olej
• vyhladzuje mimické vrásky, hojí 

akné a vyživuje vlasy

• ideálny na ošetrenie bradaviek 
po kojení a potieranie bruška 
pre tehotné ženy

• starostlivosť o citlivú pokožku 
dieťaťa

• ošetruje nechty a nechtovú 
kožičku, stvrdnuté lakte, 
chodidlá a kolená 

Sezamový olej
• hojí rany, popáleniny, 

zlomeniny, popraskané päty, 
boľavé nohy a detské zapareniny

• vhodný pri ekzémoch, psoriáze, 
akné, vráskach

• na starecké škvrny a tehotenské 
strie

• chráni pred slnečným žiarením  
(SPF 4), slanou a chlórovou 
vodou pre lesklé vlasy, proti 
šedinám 

Arašidový olej
• využíva sa na upokojenie 

hnisavých a tažko zrastajúcic 
rán

• posilňuje suché vlasy, zmierňuje 
ich vypadávanie a odstráňuje 
lupiny

• hydratuje pery

• zastavuje podkožné krvácanie

Kokosový olej
• pomáha pri boji s celulitídou

a bráni vzniku krčových žíl

• bráni štiepeniu končekov vlasov. 
Ideálny na ekzémy, rany, jazvy, 
akné a biele zuby

• slúži ako prírodný deodorant, 
krém na holenie, odličovač 
očného make-upu a osviežovač 
dychu

www.bellmedi.sk
 0908 289 519

info@bellmedi.sk
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Vyrobené unikátnou technológiou z plodov od lokálnych pestovateľov.
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Ružová voda
• eliminuje čierne bodky, zanesené 

póry a drobné jazvičky po akné

• odstránenie make-upu, prachu, 
nečistôt a odumretých kožných 
buniek z pleti

• vhodná ako pleťová voda po 
holení na uzatvorenie pórov 
a dezinfekciu pokožky

Cibuľový olej
• eliminuje kožné alergie, akné a 

rôzne plesňové infekcie

• vhodný pri bolesti svalov a kĺbov, 
na zápaly ďasien a bolesť zubov

• stimuluje vlasové folikuly 
podporujúce rast vlasov a bojuje 
proti lupinám

Klinčekový olej
• vhodný pri migréne, bolestiach 

hlavy a bolestiach uší

• ideálny na upokojenie bolesti 
zubov, zmierňuje bolesť pri 
zubnom kaze, po vytrhnutí zuba, 
pri prerezávaní detských zúbkov, 
na afty, paradentózu a opuch 
ďasien

• vhodný pri uhryznutí či bodnutí 
hmyzom

Tea Tree olej
• vhodný ako prírodný repelent, 

prírodná dezinfekcia a na 
vaginálnu infekciu

• pomáha pri dýchacích 
problémoch, pri prechladnutí a 
nádche (inhalácia)

• napomáha čisteniu pórov, 
skľudní pokožku aj produkciu 
mazových žliaz

• • 
Olivový skvalán

• okysličuje, regeneruje a 
hydratuje pleť

• na popraskanú kožu, ekzémy, 
akné

• ideálny ako báza pod make-up

• odstráňuje známky starnutia

Pestrecový olej
• vhodný na psoriázu, ekzémy, 

jazvy, rany, popáleniny a vredy 
počas akné

• pre ľudí trpiacich kuperózou, 
rosaceou, krčovými žilami, 
bércovými vredmi a hemeroidmi

• spomaľuje rast chĺpkov, 
ukľudňuje pokožku po jej 
oholení a je vhodný na slnkom 
spálenú pokožku

Arganový olej
• spevňuje pokožku, vyhladzuje 

jemné vrásky, zjemňuje akné 
a jazvy 

• vhodný pri psoriáze, atopickom 
ekzéme a popáleninách. Pôsobí 
tiež proti vypadávaniu vlasov

• vynikajúci pre pánov po holení 
na citlivú a podráždenú pleť. 
Ideálny pre slnkom namáhanú 
pokožku

Vitamín E olej
• ideálny ako prevencia hlbokých 

vrások a tvorby tmavých kruhov 
pod očami

• zmierňuje strie, psoriázu a 
ekzémy. Pridaním do šampónu 
zlepšuje kvalitu vlasov

• chráni pleť pred pôsobením 
škodlivého slnečného žiarenia 

• vhodný na rezné rany a jazvy
po akné

Hroznový olej 
• pôsobí protivráskovo a vypína 

pokožku na tvári a dekolte

• vhodný na popraskané žilky 
a cievky

• minimalizuje kruhy pod očami

• vhodný na psoriázu, ekzém 
a urýchlenie procesu hojenia 
pooperačných rán

• dodáva vlasom lesk a pevnosť 

Melónový olej 
• vhodný k starostlivosti o jemné 

očné okolie s kruhami pod 
očami

• pleť nádherne zamatovo 
vyhladí, rozžiarí a zlepší jej 
pružnosť a tónus

• pôsobí výrazne proti vráskam, 
akné a je ideálny na posilnenie 
a lesk vlasov

• vhodný aj pre zmiešanú pleť

Avokádový olej 
• vhodný na psoriázu, ekzémy, 

jazvy, suchú pokožku hlavy, 
prevenciu vypadávania vlasov

• omladzuje pokožku, dodáva jej 
sviežosť a navracia lesk

• regeneruje a vypína ochabnutú 
pleť, zbavuje ju vrások, najmä 
v okolí očí

Šípkový olej
• vypína, regeneruje a omladzuje 

pleť

• zjemňuje strie, jazvy po akné, 
vrásky

• v boji proti psoriáze, ekzémom, 
mykózam pokožky a pigmento-
vým škvrnám

Olej zo
pšeničných klíčkov

• eliminuje zjazvenia kože a 
zabráňuje vzniku stareckých 
škvŕn

• ideálny na popáleniny, kožné 
praskliny, zlepšuje stav psoriázy, 
ekzému a vyhladzuje vrásky

• ideálny k odstráneniu 
make-upu v okolí očí

Mrkvový olej
• výborný aktivátor k jednotnému 

a zdravému opáleniu vďaka 
ochrannému faktoru SPF 20

• zjednocuje tón pleti a omladzuje 
pokožku

• na hojenie popálenín, pľuzgierov 
a jaziev

• vhodný na rosaceu 

• dodáva vlasom lesk a jemnosť     

Opunciový olej
• pre zdravú, krásnu a sviežu pleť, 

ktorú vypína a zbavuje ju pórov

• potláča tmavé kruhy a vačky 
pod očami

• vyhladzuje vrásky okolo úst a očí

Olej zo
senovky gréckej

• spevňuje pleť a má podporné 
účinky na tvorbu materského 
mlieka

• stimuluje rast prsného tkaniva - 
zväčšuje sa veľkosť a objem 
ženských pŕs

• hojí kožné vredy, otvorené rany 
na nohách, popáleniny, modriny 

• pôsobí na rast vlasov

Baobabový olej
• upokojuje podraždenú pokožku 

- psoriáza, suchý ekzém, 
začervenanie a preležaniny

• koriguje pigmentové škrny, 
vyhladzuje vaky pod očami

• vhodný na podráždené ďasná

• hydratatuje suché vlasy a pleť, 
pôsobí proti vráskam, na strie, 
pooperačné jazvy a herpesy

Nimbový olej
• koriguje starecké škrvny, 

zmierňuje artritídu a 
reumatizmus

• ošetruje pleť s čiernymi odkami 
a akné

• ideálny na psoriázu, ekzém, 
suché vlasy a nechtové ložisko

• vhodný na ovčie kiahne, pásový 
opar, svrab, detské vši, 
zapareniny na detskom zadočku

• odstraňuje bradavice, kurie 
oká a otlaky 

Sójový olej
• posilňuje obranyschopnosť pleti, 

ideálny po pobyte v chlórových 
bazénoch

• vhodný na akné, ekzémy a slúži 
ako ochrana pred slnečným 
žiarením SPF 10

• pravidelná aplikácia pomáha 
znížiť hĺbku a výskyt strií, 
výplach ústnej dutiny ma silné 
detoxikačné učinky

Ricinový olej
• vhodný na mykózu nôh, akné, 

vrásky, jazvy, tiež ako 
dezinfekcia na rezné rany

• pomáha pri plešatosti, 
vypadávaní, šedivení vlasov 
a nadmernej tvorbe lupín

• podporuje rast vlasov, obočia 
a rias. Ideálny pri bolestiach 
svalov, kĺbov a chrbta 

Cesnakový olej
• minimalizuje lámavosť slabých 

vlasov a nechtov

• vhodný na psoriázu, akné
a odstránenie bradavíc

• stimuluje rast a zlepšuje 
štruktúru vlasov

• napomáha v boji proti lupinám 
či chorobám pokožky hlavy

Aloe vera olej
• ideálny na popáleniny, 

uhryznutie hmyzom, svrbenie 
a opuch pokožky

• pôsobí dezinfekčne, protizápalo-
vo a zastavuje krvácanie

• stimuluje proces hojenia rán

• sťahuje póry, pomáha pri 
mykózach, alergiách, jazvách, 
akné, herpese, psoriáze, ekzéme 
a vráskach

Bambucké maslo
• upokojuje podraždenú pokožku 

– psoriáza a popáleniny slnkom

• ošetruje akné a čierne bodky

• prevencia vzniku strií, celulitídy 
a vrások

• ideálne na suché a zničené vlasy, 
nevzhľadné jazvy, vysušené a 
popraskané pery

Sladký
mandľový olej

• zvláčnuje pery

• účinne otvára póry, čím je 
ideálnym odličovačom 

• podporuje rast a spevnenie rias

• vyhladzuje vrásky a zosvetľuje 
kruhy pod očami

• zabráňuje tvorbe lupín a 
rozštiepeniu končekov vlasov


