
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPEKTRUM  
 

Karel  Steinbauer 
Hradecká 381 

588 56 Tel R 
 

Objednávky: 
Monika Burianová 

tel.: 775 316 071 
e-mail: spektrumkm@seznam. cz 



                                       

10 stop 

                         Krém s regeneračním účinkem

10 Stop se používá k ošetření pokožky nohou se sklonem k 

Kombinace antimikrobiální přísady chlorexidin digluko

borovice, levandule, eukalypt, pomeranč, 

Tree oleje pokožku zvláčňují a zjemňují, tím brání praskání kůže v

Svým obsahem přírodních silic působí antimykoticky

a zápachu nohou. Pokožku regeneruje, uklidňuje a chrání. 

Silice působí prokrvení a osvěžení unavených nohou, zejména po dlouhé chůzi nebo stání. 
 
Návod k použití:  
Jednou denně vmasírovat na chodidla i mezi prsty, případně na postižená místa. 
 
Skladování:  
Chraňte před přímým účinkem slunečních paprsků a před mrazem. 
Maximální doporučená teplota skladování +25°C.
 
Upozornění: Nepoužívejte u dětí do 3 let!
 
Dermatologicky testováno 
 
Balení: 200 ml 

                                         

regeneračním účinkem 

ření pokožky nohou se sklonem k plísním či zvýšenému pocení. 

Kombinace antimikrobiální přísady chlorexidin diglukonát a přírodních olejů - cedr, 

orovice, levandule, eukalypt, pomeranč, citronela a extrakty ze šalvěje, řebříčku a Tea 

oleje pokožku zvláčňují a zjemňují, tím brání praskání kůže v oblasti chodidel. 

antimykoticky, desinfekčně, brání pocení 

a zápachu nohou. Pokožku regeneruje, uklidňuje a chrání.  

vených nohou, zejména po dlouhé chůzi nebo stání. 

Jednou denně vmasírovat na chodidla i mezi prsty, případně na postižená místa.  

Chraňte před přímým účinkem slunečních paprsků a před mrazem.  
skladování +25°C.  

Nepoužívejte u dětí do 3 let!  

 

 

plísním či zvýšenému pocení.  

cedr, máta, 

šalvěje, řebříčku a Tea  

oblasti chodidel.  

vených nohou, zejména po dlouhé chůzi nebo stání.  



 

Babiccino

 Jedinečná úleva pro vaše klouby

 
Obsahuje čistě přírodní silice a extrakty. Nejúčinnější složkou je silice libavky, která o

        přírodního methylsalicylátu, který je účinnější k
Vynikající působení methysalicylátu doplňují účinky silic pryskyřice a borovicového dřeva, máty peprné, 
eukalyptu, pinie, kafru a extrakty z jalovce a kaštanu.

svalovou a kloubní horečku. Účinná masáž napomáhá zlepšovat
a svalstva. Po operacích a úrazech kloubů a kostí výrazně zmírňuje provázející obtíže, snižuje otoky 

a zkracuje dobu rehabilitace.  

• Zmírňuje revmatické a artritické bolesti

• Po operacích a úrazech kloubů a kostí zlepšuje hybnost kloubů

• Odstraňuje otoky 

• Působí protizánětlivě na klouby a kloubní vazy                                                                               

• Působí hojivě a regeneračně 

• Zlepšuje hybnost kloubů 

 

Použití: k masáži, k potírání nebo k zábalům
 
Skladování: Chraňte před přímým účinkem slunečních paprsků a před mrazem. 
                     Maximální doporučená teplota skladování +25°C.
 

Upozornění: Nepoužívejte pro děti do 3 let!

                      

Dermatologicky testováno 
 

Balení: 200ml, 3kg  
 

Babiccino  mazání 

Jedinečná úleva pro vaše klouby 

Obsahuje čistě přírodní silice a extrakty. Nejúčinnější složkou je silice libavky, která o
, který je účinnější k organizmu než syntetický.  

Vynikající působení methysalicylátu doplňují účinky silic pryskyřice a borovicového dřeva, máty peprné, 
jalovce a kaštanu. Prokrvením a prohřátím tkání zmírňuje bolest

svalovou a kloubní horečku. Účinná masáž napomáhá zlepšovat funkci a hybnost kloubů, vazů, šlach
Po operacích a úrazech kloubů a kostí výrazně zmírňuje provázející obtíže, snižuje otoky 

rtritické bolesti 

Po operacích a úrazech kloubů a kostí zlepšuje hybnost kloubů 

 

Působí protizánětlivě na klouby a kloubní vazy                                                                               

zábalům 

Chraňte před přímým účinkem slunečních paprsků a před mrazem.  
Maximální doporučená teplota skladování +25°C. 

pro děti do 3 let!   

Obsahuje čistě přírodní silice a extrakty. Nejúčinnější složkou je silice libavky, která obsahuje 96 - 99%  

Vynikající působení methysalicylátu doplňují účinky silic pryskyřice a borovicového dřeva, máty peprné,  
ohřátím tkání zmírňuje bolesti, 

funkci a hybnost kloubů, vazů, šlach 
Po operacích a úrazech kloubů a kostí výrazně zmírňuje provázející obtíže, snižuje otoky  

Působí protizánětlivě na klouby a kloubní vazy                                                                                                  



kAŠTANOVÝ KRÉM  
 
                                       S vilínem A  KOMONICí 
         
    Bylinná  Apotheka  

Hamamelis virginiana, Melilotus officinalis 

 
Tradi ní bylinný krém s extrakty kaštanu ko ského, vilínu virginského a komonice léka ské.  
Podporují pé i o pokožku p i odstra ování pocitu t žkých, unavených nohou u osob se sklonem k otok m 
nebo žilním problém m. Urychluje regenera ní procesy. Pokožku osv žuje a tonizuje. 
 
Použití: Vhodný pro d ti i dosp lé. Kaštanový krém nanášejte dle aktuální pot eby. 
 
Skladování:  Chra te p ed p ímým ú inkem slune ních paprsk  a p ed mrazem.  
                      Maximální doporu ená teplota skladování + 25°C.  
  
 
Obsah: 200 ml                                         
 

 



 

 Medosil 

                          Speciální bylinný přípravek

 

Pastovaný med obohacený rostlinnými silicemi. 
 

Použití: 

Anýzová a eukalyptová silice tiší kašel, pomáhají odkašlávat, jsou prospěšné zejména při zhoršené

průchodnosti nosní dutiny – při rýmě. Mentol je šetrné antiseptikum, tiší kašel a celkově zklidňuje.

 

MEDOSIL je vhodný při nachlazení, rýmě a kašli.

  

Příznivě působí při „škrábání“ v krku, brání chrapotu při velkém zatěžování hlasivek,

zlepšuje dýchání, osvěžuje hlasivky, desinfikuje a osvěžuje nosní a ústní dutiny. 

 

Složení: 

Květový med zpracovaný za studena zvláštním postupem, 
přírodní rostlinné silice – anýzová, eukalyptová a ment
 
Doporučené dávkování pro děti od 6 let
 

Užívá se při obtížích „na špičku lžičky“ několikrát denně. 
Malé množství lze rozpustit v šálku vlažného čaje a popíjet 
po malých doušcích.   
 

Balení: 150g, 300g 

 

Speciální bylinný přípravek 

Pastovaný med obohacený rostlinnými silicemi.  

Anýzová a eukalyptová silice tiší kašel, pomáhají odkašlávat, jsou prospěšné zejména při zhoršené

při rýmě. Mentol je šetrné antiseptikum, tiší kašel a celkově zklidňuje.

MEDOSIL je vhodný při nachlazení, rýmě a kašli. 

Příznivě působí při „škrábání“ v krku, brání chrapotu při velkém zatěžování hlasivek,

í, osvěžuje hlasivky, desinfikuje a osvěžuje nosní a ústní dutiny.  

Květový med zpracovaný za studena zvláštním postupem,  
anýzová, eukalyptová a mentol.  

Doporučené dávkování pro děti od 6 let 

Užívá se při obtížích „na špičku lžičky“ několikrát denně.  
Malé množství lze rozpustit v šálku vlažného čaje a popíjet  

 

Anýzová a eukalyptová silice tiší kašel, pomáhají odkašlávat, jsou prospěšné zejména při zhoršené 

při rýmě. Mentol je šetrné antiseptikum, tiší kašel a celkově zklidňuje. 

Příznivě působí při „škrábání“ v krku, brání chrapotu při velkém zatěžování hlasivek, 



 

Mesíckový krém  
                        s konopným  olejem                             

Bylinná Apotheka 
        Calendula officinalis Flower Extract, Cannabis Sativa Seed Oil              

 
Bylinný krém s extraktem m sí ku léka ského v novém složení s konopným olejem 
 

stící krém s ú inky konopného oleje umoc uje pé i o suchou, citlivou, podrážd nou pokožku se sklonem 
k problematické pleti, ekzém m a od rkám. V kombinaci s extraktem m sí ku léka ského tvo í unikátní 
komplex, který tradi  urychluje regeneraci pokožky, chrání pokožku p ed vysušením a tím jí zanechává 
hebkou a pružnou. 

Použití: Vhodný pro d ti i dosp lé. M sí kový krém nanášejte b žným zp sobem na celé t lo.  

Skladování:  Chra te p ed p ímým ú inkem slune ních paprsk  a p ed mrazem.  
                       Maximální doporu ená teplota skladování + 25°C.  
 
Obsah: 200 ml  

                          

 

 



 

 SPACÍ ESENCE

                          Aromaterapie ve spreji

 

Směs éterických olejů pro zklidnění, dobré usínání a vydatný spánek

Směs silic 

 má výrazně uklidňující a uvolňující účinek

 zklidňuje a posiluje nervovou soustavu, působí proti hysterii, stresu.

 tlumí bolesti hlavy 

 zaručeně působí proti nespavosti, zlepšuje usínání, prohlubuje spánek, 
    celkově zklidňuje organizmus 
 
Složení: 

 Eukalyptová, anýzová, levandulová, pomerančová, hřebíčková, citronelová 
silice, silice z muškátového ořechu a extrakt z chmele

Doporučené použití: 

 Jako osvěžovač vzduchu, před spaním rozprášíme několikrát 
přípravek do vzduchu v místnosti, případně

 
 Při dlouhodobém použití nejsou známy žádné nežádoucí účinky 

 

Balení: Lahvička s rozprašovačem 40 ml. 

 

SPACÍ ESENCE 

Aromaterapie ve spreji 

Směs éterických olejů pro zklidnění, dobré usínání a vydatný spánek 

má výrazně uklidňující a uvolňující účinek 

soustavu, působí proti hysterii, stresu. 

zaručeně působí proti nespavosti, zlepšuje usínání, prohlubuje spánek,  

Eukalyptová, anýzová, levandulová, pomerančová, hřebíčková, citronelová 
, silice z muškátového ořechu a extrakt z chmele 

Jako osvěžovač vzduchu, před spaním rozprášíme několikrát  
do vzduchu v místnosti, případně nastříkáme na okraj polštáře 

Při dlouhodobém použití nejsou známy žádné nežádoucí účinky  

Lahvička s rozprašovačem 40 ml.  



RAKYTNÍK  EŠETLÁKOVÝ – sirup 
Hippophae rhamnoides 
 
Vhodné pro diabetiky 
 
Složení:  
rakytníkový extrakt, sladidlo sorbitol, konzerva ní látka sorban draselný 

Použití:  
Rakytník je využíván pro posílení imunity. Sirup obsahuje 25x více vitamínu C než citrusy, 
provitamin A, vitaminy skupiny B, vitaminy D, F, K a P, železo a až 10 % oleje.  

Uplatní se p i prevenci, virózách, ch ipkách a angín  v rekonvalescenci a proti jarní únav .  
Je vynikající pro o istu organismu od toxických zplodin. Doporu uje se jako obranná látka 
proti následk m civiliza ního stresu. 
 
Podporuje tvorbu žlu i a trávicích enzym , povzbuzuje innost jater a plic.  
Reguluje krevní ob h, pomáhá ke zvýšení pružnosti cév, snižuje cholesterol.  
 

Díky oleji obsaženému v semenech jej lze využít pro tlumení bolesti, p i lé  dny, zlepšuje 
stav kloub  p i revmatismu p i ateroskleróze. P i žalude ních v edech – obnovuje sliznici a 
ni í bakterii, která je jejich p vodcem. 
 
Užívání:  2x denn  5ml (1 ajová lži ka) 
 

Upozorn ní:  
Není ur eno pro d ti do 3 let. Nep ekra ujte doporu enou denní dávku. P ípravek 
nepoužívejte jako náhradu pestré stravy. P ed použitím prot epejte. P ípadný zákal nebo 
sediment není na závadu. Nadm rná konzumace m že vyvolat projímavé ú inky. 
 

 Balení: 200 ml  



 

  Ceny výrobků od 1.1.-31.3.2019 
 

Název výrobku               g/ml         Cena 

Měsíčkový krém..                200 ml        385 Kč 

Kaštanový krém..                200 ml        385 Kč 

10 STOP                              200 ml      390 Kč 

Medosil                                 150 g       300 Kč 

    Medosil     AKCE !       300 g    600 Kč   490 Kč                   

Babiččino mazání             200 ml       385 Kč 
                          AKCE !        3 kg        5138 Kč 

Spací esence                        40 ml       270 Kč 

  Rakytník řešetlákový-sirup     200 ml       370 Kč 

                        Změna vyhrazena 

Poštovné a balné 200 Kč. 

Při objednání nad 3.000 Kč poštovné a balné zdarma platí pro 

katalogové ceny. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 


