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Spis treści

Firma JUVENTAS powstała w 2006 roku i w chwili obecnej 
należy do wiodących producentów sprzętu rehabilitacyjnego 
w Polsce. 

W ofercie fi rmy znajdują się między innymi produkty stano-
wiące wyposażenie gabinetów masażu i salonów SPA, w tym 
szeroka gama kosmetyków do masażu i pielęgnacji ciała.  

Wśród kosmetyków oferowanych przez fi rmę JUVENTAS 
znajdują się między innymi: oleje, żele i kremy do masażu, ko-
smetyki wyszczuplające i odmładzające.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. 

Bogusław Ziółkowski
Właściciel
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Oleje do masażu Relax Line

Mięta-Rozmaryn

Seria RELAX LINE składa się z 12 aromatyzowanych olejów do masażu oraz oleju antycellulitowego.  
Kosmetyki te nie zawierają sztucznych barwników ani substancji pochodzenia zwierzęcego. Zawie-
rają naturalne składniki: olej z pestek słonecznika, ekstrakt z marchwi zwyczajnej, bogaty w witaminy: 
A, B1, B2, B6, D, M,E, K, PP, flawonoidy, składniki mineralne: żelazo, fosfor, wapń, miedź, kobalt, jod, 
mangan, olejek marchewkowy. Doskonale nadają się do aromaterapii i masaży relaksacyjnych.

Oleje do masażu Relax Line

Olej do masażu o zapachu mięty i rozmarynu działa orzeź-
wiająco i pobudzająco.  Dzięki swojemu świeżemu aromato-
wi przywraca energię i i witalność, redukując zmęczenie.

Oleje do masażu Relax Line

Nagietek-Melisa
Olej do masażu o zapachu nagietka i melisy relaksuje i od-
pręża. Łagodzi zmęczenie, działa kojąco na zmysły. Redukuje 
stres.

Drzewo herbacine
Olej do masażu o zapachu drzewa herbacianego ma 
ostry i charakterystyczny aromat. Działa orzeźwiająco 
i pobudzająco na zmysły, dodaje energii.  Usuwa zmę-
czenie i stres.

Olej antycellulitowy jest idealnym rozwiązaniem dla masażu 
odchudzającego, pomaga wygładzić skórę i usunąć nadmiar 
tłuszczu. Połączenie ekstraktu z wąkrotki azjatyckiej, olej-
ku z jałowca i  pomarańczy wykazuje wysoką skuteczność 
w zwalczaniu cellulitu.

1000 ml 250 ml

1000 ml 250 ml

1000 ml 250 ml

1000 ml 250 ml

Antycellulitowy
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Oleje do masażu Relax Line

Pomarańcza-Cynamon
Olej do masażu o zapachu pomarańczy i cynamonu to kom-
pozycja aromatów dających niezwykle przyjemną woń. Dzia-
ła odprężająco i relaksacyjnie. Jednocześnie  pobudza zmy-
sły i dodaje energii. 

Oleje do masażu Relax Line

Owoce leśne
Olej do masażu o zapachu owoców leśnych ma słodki i deli-
katny aromat. Działa relaksacyjnie i odprężająco. Jego przy-
jemna woń pomaga pozbyć się stresu i łagodzi napięcie, 
wprawiając w dobry nastrój. 

Drzewo sandałowe
Olej do masażu o zapachu drzewa sandałowego charakte-
ryzuje się bogatym aromatem. Podczas zabiegu uwalnia eg-
zotyczną i subtelną woń, która wprawia w stan odprężenia 
i relaksu.  

Aloes
Olej do masażu o zapachu aloesu charakteryzuje się delikat-
nym i świeżym aromatem. Wyczuwalne nuty roślinne działa-
ją kojąco na umysł i ciało. Idealny do masażu relaksacyjnego.

1000 ml 250 ml

1000 ml 250 ml

1000 ml 250 ml

1000 ml 250 ml
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Oleje do masażu Relax Line

Kokos
Olej do masażu o zapachu kokosa charakteryzuje się słod-
kim, egzotycznym i intensywnym aromatem. Działa relak-
sacyjnie i odprężająco. Koi zmysły i łagodzi stres. Pomaga 
pozbyć się napięcia nerwowego. 

Oleje do masażu Relax Line

Lawenda
Olej do masażu o zapachu lawendy uspokaja i wycisza po-
magając pozbyć się stresu. Działa relaksacyjnie i odprężają-
co.  Wprawia w dobry nastrój.

Miód
Olej do masażu o zapachu miodu dzięki swojej przyjemnej 
i słodkiej woni wprawia w dobry nastrój, relaksuje i pobudza 
zmysły. Uwalnia od stresu i wycisza. 

Wanilia
Olej do masażu o zapachu wanilii ma słodki i wyrazisty aro-
mat. Działa uspokajająco i silnie relaksująco na ciało i umysł. 
Odpręża i redukuje stres. 

1000 ml 250 ml

1000 ml 250 ml

1000 ml 250 ml

1000 ml 250 ml



Pomarańcza-Cynamon
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Oleje do masażu

Migdał-Grejpfrut
Olej do masażu gorącymi kamieniami zawiera składniki na-
turalne takie jak wyciąg z kukurydzy, migdałów, grejpfruta 
i avocado. Migdały i grejpfrut zapewniają właściwe nawilże-
nie skóry. Nasiona kukurydzy bogate w witaminy A, E oraz 
F odżywiają skórę, avocado zaś ma naturalne właściwości 
odmładzające.

Papryka
Ekstrakt z papryki jest wyjątkowo skuteczny w walce z nagro-
madzonym tłuszczem i cellulitem. Ma działanie odchudza-
jące i tonizujące. Stosowany do masaży wyszczuplających 
pomaga zlikwidować zbędny tłuszcz i wygładzić skórę.

Yoga
Sezamowy olej do masażu. Działa nawilżająco i oczyszcza-
jąco. Przywraca równowagę suchej skóry, równocześnie 
oczyszcza ją od wewnątrz z toksyn przynosząc ulgę i uko-
jenie.

Masaż z użyciem oleju z ekstraktem z pomarańczy i cyna-
monu przywraca równowagę skóry, poprawia krążenie krwi 
i zwiększa potliwość skóry, co prowadzi do szybszego wyda-
lania z niej substancji toksycznych. Produkt jest szczególnie 
polecany przy problemach z cellulitem.

500 ml

1000 ml 250 ml

1000 ml 250 ml

1000 ml 250 ml

Oleje do masażu z serii YAMUNA doskonale sprawdzają się w masażu klasycznym, relaksacyjnym 
oraz masażu gorącymi kamieniami. Dzięki zawartym ekstraktom odżywiają skórę, zapewniając jej 
niezbędne nawilżenie. 

Oleje do masażu



Żele do masażu z serii YAMUNA doskonale sprawdzają się w masażu oczyszczającym i wyszczu-
plającym. Dzięki swoim odżywczym składnikom wygładzają i pielęgnują skórę, sprawiają, że staje 
się gładka i napięta. 

Żele do masażu
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Żele do masażu

Żel z alg morskich
Masaż z użyciem tego żelu pomaga w walce z cellulitem. 
Dodatek alg morskich wpływa na skórę silnie oczyszczająco
i uwalnia zalegające toksyny. Wyciąg z  zielonej herbaty oraz 
kofeina  poprawiają metabolizm na poziomie komórkowym, 
co sprawia, że toksyny są szybko i łatwo wydalane.  

Żel kofeinowy
Żel zawiera 10% kofeiny, znanej od stuleci jako substancja 
przyspieszająca metabolizm, spalająca tłuszcze i  pobudza-
jąca krążenie krwi. Kofeina zawarta w żelu pomaga usunąć 
toksyny, nadmiar wody i nagromadzony tłuszcz już na pozio-
mie komórkowym. 

Żel paprykowy
Antycellulitowy żel do ciała z wyciągiem z papryki zalecany 
jest do zabiegów wyszczuplających i oczyszczających. Dzięki 
zawartości składników aktywnych takich jak kapsycyna sku-
tecznie rozpuszcza i usuwa komórki tłuszczowe zalegające 
w tkance łącznej.

Żel z zielonej herbaty
Zielona herbata znana jest od stuleci ze swych zdrowotnych 
właściwości. Jest skarbnicą naturalnych przeciwutleniaczy 
niszczących wolne rodniki, a dodatek kofeiny wspomaga 
spalanie tłuszczów. Masaż z dodatkiem tego żelu polecany 
jest do zabiegów wyszczuplających i antycellulitowych.

1000 ml

1000 ml

1000 ml

1000 mll



Żel może być używany do skóry podrażnionej, wrażliwej 
i atopowej. Ma intensywny efekt chłodzący. Zawiera ekstrakt 
ze śródziemnomorskiej oliwy i koncentrat mentolu, kamfory 
i kasztanowca. Olejek cytrynowy oraz olejek z mięty pieprzo-
wej mają działanie przeciwzapalne.

Żel chłodzący
Żel rozgrzewający działa antycellulitowo, zalecany do zabie-
gów pielęgnacyjnych i kształtujących sylwetkę. Ekstrakt ze 
śródziemnomorskiej oliwki poprawia nawilżenie i elastycz-
ność skóry. Zawiera ekstrakt z morskiego błota, mięty pie-
przowej, koncentrat papryki, cytryny, olejku cynamonowego, 
uzupełnione kofeiną i L-karnityną.

Żel rozgrzewający

500 ml 500 ml

Żele do masażu z serii OLIVA doskonale nadają się do masażu wyszczuplającego oraz antycellulito-
wego. Dzięki swoim składnikom stymulują spalanie tkanki tłuszczowej, co w połączeniu z masażem 
daje doskonałe efekty.

Żele do masażu Oliva

Żele do masażu Oliva
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Profesjonalne kremy do masażu doskonale sprawdzają się w masażu klasycznym i oczyszczają-
cym. Dzięki swoim odżywczym składnikom nawilżają i odżywiają skórę pozostawiając ją gładką  
i delikatną. 

Kremy do masażu

Kremy do masażu
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Krem napinający
Profesjonalny krem do masażu bogaty w składniki naturalne 
takie jak ekstrakty ziołowe i witaminy. Krem łatwo przenika 
w głąb skóry sprawiając, że odzyskuje ona elastyczność, ję-
drność i prawidłowe nawilżenie. 

Krem uniwersalny - bezzapachowy
Doskonały krem do masażu całego ciała. Cechuje go powol-
ne wchłanianie się oraz wysoka zawartość tłuszczu, dzięki 
czemu krem świetnie rozprowadza się na skórze. Skóra jest 
dobrze nawilżona, elastyczna i zregenerowana.

Krem łagodzący
Przeznaczony jest głównie do stosowania po zabiegach ko-
smetycznych, depilacji, peelingu skóry, opalaniu, pływaniu. 
Naturalne substancje takie jak kolagen, witaminy (A, B, E i F) 
i lipidy, łagodzą podrażnioną skórę, odżywiają i nawilżają. Ko-
lagen i lipidy zwiększają elastyczność skóry.

1000 ml 1000 ml

1000 ml



Kremy do masażu

Krem z algami morskimi
Krem przeznaczony jest do zabiegów antycellulitowych. Do-
datek alg morskich wpływa na skórę silnie oczyszczająco 
i uwalnia zalegające toksyny. Sól morska zawarta w algach 
zmiękcza naskórek i pomaga usuwać martwe komórki.

Krem z kofeiną
Krem zawiera 10% kofeiny, znanej od stuleci jako substancja 
przyspieszająca metabolizm, spalająca tłuszcze i  pobudza-
jąca krążenie krwi. Kofeina zawarta w kremie pomaga usu-
nąć toksyny, nadmiar wody i nagromadzony tłuszcz już na 
poziomie komórkowym. 

Krem z zieloną herbatą
Zielona herbata znana jest od stuleci ze swych zdrowotnych 
właściwości. Jest skarbnicą naturalnych przeciwutleniaczy 
niszczących wolne rodniki, a kofeina zawarta w kremie wspo-
maga spalanie tłuszczów. Masaż z dodatkiem tego kremu 
polecany jest do zabiegów wyszczuplających.

1000 ml 1000 ml

1000 ml

Kremy do masażu

Krem głęboko nawilżający
Polecany do codziennej pielęgnacji, masażu i demakijażu de-
likatnej skóry twarzy i szyi. Dodatek naturalnych substancji 
takich jak kolagen (białko wiążące wodę), witamin (A, B, E i F) 
oraz lipidów, zwiększa elastyczność skóry. Działa regenerują-
co, odmładza, dodaje energii i blasku.

Krem uniwersalny
Doskonały krem do masażu całego ciała. Cechuje go powol-
ne wchłanianie się oraz wysoka zawartość tłuszczu, dzięki 
czemu krem świetnie rozprowadza się na skórze. Skóra jest 
dobrze nawilżona, elastyczna i zregenerowana.

Krem paprykowy
Krem paprykowy polecany jest do zabiegów wyszczuplających 
i oczyszczających. Dzięki zawartości kapsycyny skutecznie 
rozpuszcza i usuwa komórki tłuszczowe zalegające w tkan-
ce łącznej. Regularne stosowanie kremu oczyszcza naczynia 
krwionośne i układ limfatyczny ze złogów tłuszczowych. 

1000 ml 1000 ml

1000 ml

l l ml
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Kosmetyki z serii czekoladowej mają właściwości aromaterapeutyczne, wyszczuplające i odżyw-
cze. Redukują cellulit i rewitalizują zmęczoną skórę. Polecane w przypadku utraty jędrności skóry, 
przedwczesnego starzenia oraz osłabienia skóry podczas diet odchudzających.  Pobudzają zmysły 
i produkcję endorfi n, działają stymulująco i antydepresyjnie.

Kosmetyki z czekolady
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Kosmetyki z czekolady

Olej z ekstraktem z migdałów i kofeiny
Olej czekoladowy z ekstraktem z migdałów i kofeiny, dzięki 
zawartym składnikom, stymuluje centralny układ nerwowy, 
dodaje energii i poprawia metabolizm. Olej z migdałów na-
wilża, napina i tonizuje skórę. Nadaje się do każdego rodzaju 
skóry, polecany przede wszystkim do skóry suchej i starze-
jącej się. 

Czekoladowy scrub do twarzy i ciała
Zawiera kakao, miód i kawałki migdałów. Skutecznie oczysz-
cza skórę i usuwa obumarłe komórki. Działa odświeżająco 
i nawilżająco. Uelastycznia skórę. Wspaniale przygotowuje 
ciało do dalszych zabiegów.

Czekoladowa maska do twarzy i ciała
Zawiera olej z pestek granatu, witaminę A i kofeinę. Maska 
żelowa z czekolady pomaga zregenerować skórę twarzy 
i ciała, uelastycznia i napina skórę, działa przeciwzmarszcz-
kowo. W połączeniu z antyoksydantami i polfenolem absor-
buje i neutralizuje wolne rodniki.

Krem z masłem czekoladowym
Krem z masłem czekoladowym do twarzy i ciała jest bo-
gaty w witaminy i minerały. Ponad 800 molekuł zawartych 
w składnikach kremu pozwala uelastycznić i ujędrnić skórę. 
Olej z pomarańczy odświeża i tonizuje skórę.

250 ml 500 ml

700 ml500 ml



Kosmetyki antycellulitowe SLIM Line przeznaczone są do zabiegów antycellulitowych i wyszczupla-
jących również z użyciem folii kosmetycznej. Sprawiają, że skóra staje się gładka i napięta. Pomagają 
zredukować  tzw. skórkę pomarańczową.

Kosmetyki antycellulitowe Slim Line
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Kosmetyki antycellulitowe Slim Line

Krem antycellulitowy
Krem antycellulitowy polecany jest do profesjonalnych za-
biegów kosmetycznych, a przede wszystkim do kuracji od-
chudzających takich jak: termoterapia, owijanie folią, masaż 
próżniowy. Krem redukuje skórkę pomarańczową.

Żel antycellulitowy
Żel antycellulitowy pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej, re-
dukuje cellulit oraz zabezpiecza skórę przed jego ponownym 
powstawaniem. Poprawia i utrwala efekt gładkiej skóry. Może 
być stosowany w profesjonalnych salonach kosmetycznych 
oraz w warunkach domowych.

Krem Termo
Termo krem polecany jest do profesjonalnych zabiegów ko-
smetycznych, a przede wszystkim do kuracji odchudzają-
cych takich jak: termoterapia, owijanie folią, masaż próżnio-
wy. Krem redukuje skórkę pomarańczową.

Żel Termo
Termo żel pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej, redukuje 
cellulit oraz zabezpiecza skórę przed jego ponownym po-
wstawaniem. Poprawia i utrwala efekt gładkiej skóry. Może 
być stosowany w profesjonalnych salonach kosmetycznych 
oraz w warunkach domowych. 

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml



Emulsje do masażu z serii EMSPOMA przeznaczone są do masażu i automasażu mięśni przed lub 
po wysiłku fi zycznym. Zapewniają odpowiednią pielęgnację w zależności od potrzeb. 

Emulsje

Emulsje
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Emspoma M
Emulsja intensywnie chłodząca mięśnie EMSPOMA M prze-
znaczona jest do masażu i automasażu. Idealna dla spor-
towców, pomaga ochłodzić mięśnie po wysiłku fi zycznym 
i utrzymać przez dłuższy czas uczucie chłodu. 

Emspoma Z
EMSPOMA Z to specjalna emulsja przeznaczona do masa-
żu i automasażu, w tym głównie sportowego i kondycyjnego. 
Dzięki zawartym składnikom skutecznie redukuje ból, zmę-
czenie i napięcie mięśni spowodowane intensywnym lub 
nadmiernym wysiłkiem fi zycznym.

Emspoma O
Emulsja rozgrzewająca przeznaczona jest do masażu i au-
tomasażu. Zalecana głównie sportowcom. Rozgrzewa mię-
śnie, przygotowując organizm do intensywnego wysiłku fi -
zycznego.

1000 ml 1000 ml

1000 ml



JUVENTAS Bogusław Ziółkowski
Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce

tel./fax +48 13 463 80 35,
kom.:+48 608 074 052, +48 664 975 612 

www.juventas.pl     biuro@juventas.pl


