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1. Odstranění fleků a čištění koberců nebo 
kobercových podlah
Díky jeho přírodním čistícím vlastnostem a jeho oše-
třujícímu účinku se zachovávají přírodní barvy a tkán‘ 
svůj původní vzhled.

2. Posílení a obnovení tkáně
Díky ochranným vlastnostem aloe vera a olivového oleje zůstává povrch Vašeho 
koberce nebo Vaší kobercové podlahy svěží a opět září barvami.

3. Antiseptické a hygienické vlastnosti
Díky silným vlastnostem a přírodním reakčním procesům potírá a redukuje Carpet 
Clean bakterie tak, že se povrch Vašeho koberce nebo kobercové podlahy opět 
stává hygienickým a vypadá jako nový.

4. Odstranění povrchového zápachu
Díky jeho přírodním ingredientům neutralizuje a eliminuje Carpet Clean nepříjemné 
zápachy, které často vznikají v kobercích nebo kobercových podlahách. Tím budou 
Vaše koberce nebo kobercové podlahy impregnovány a zanechají na nich dlouho 
držící, příjemnou a osvěžující vůni.

  

Síla přírody,
kombinovaná se sílou inovací
– pro čisté a vonící koberce nebo kobercovou podlahu

Nový výrobek pro důkladné, efektivní a rychlé čištění 
koberců nebo kobercových podlah – neohrožující pri 
tom Vaše zdraví, na čistě přírodní bázi. Tajemství této 
obzvlášt‘ efektivní inovace leží v přírodě: Carpet Clean 
má díky vynikající kombinaci svých přirozených rea-
kčních procesů čtyři účinky:

Aplikace Carpet Clean je velmi jednoduchá:

Rozstříkejte výrobek prostě na koberec nebo kobercovou podlahu a čekejte 
jednu minutu než začnete čistit koberec pomocí HYLA. Budete nadšeni, 
protože výsledkem bude čistý a osvěžený koberec.  Okamžitě postřehnete 
ve Vašem domě příjemnou a uvolňující vůni – a to vše bez chemie!

Carpet Clean lze také použít k odstranění skvrn z koberců nebo koberco-
vých podlah (olej, zbytky jídla, atd.) tím, že postříkáte Carpet Clean přímo 
na skvrnu a po pár minutách prostě flek vyčistíte kartáčem. Kromě jiného 
lze Carpet Clean použít s mokrým čistidlem HYLA, protože Carpet Clean 
nevytváří žádnou pěnu.

Složení:
Voda, výtažky z blahovičníku, aloe vera, hydrolizovaný olej, máta, sicilský 
citron, hygienické prostředky vyrobené z květin středozemských rostlin. 
Biologicky odbouratelný > 90 %.

HYLA Natural Care výrobky se vyrábí ekologicky 
a zlepšují Vaši životní kvalitu!
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HYLA Natural Care

Olivový strom je bezpochyby rostlina, která naši středomořskou kulturu reprezentu-
je nejlépe. Olivový olej byl – vedle jeho výborné a vybrané chuti - již vždy základní 
součástí mnohých antických léčiv.

Se vzácné kombinace aloe vera a olivového oleje vzniká náročná linie přírodních 
výrobků, která je s to znovu vytvořit rovnováhu pokožky.

Výrobky HYLA Natural Care se ideálně hodí pro celé tělo, chrání a uklidňují kůži a 
zane-chávají příjemnou vůni, která Vás bude doprovázet celý den.

Vynikající kvalita těchto výrobků se zaručuje stálou kontrolou průběhů výroby 
– ještě před zhotovením konečného výrobku:

> přímé pěstování aloe vera a olivových stromů
> pečlivý sběr úrody a důkladné čištění listů aloe vera
> krájení špiček listů aloe vera k odstranění aloiny
> studený výtažek čerstvého gelu z aloe vera během 2 hodin po sklizni
> sklizeň a třídění oliv česáním stromů
> studené lisování oliv ve stejný den úrody
> zhotovení formuly a kosmetického konečného výrobku
> mikrobiologická kontrola a testy konečného výrobku
> balení výrobků dodržováním nejpřísnějších hygienických předpisů

To vše zaručuje kvalitativně vysoký standard, kterého si váží konečný spotřebitel.

Ideální pro celé tělo, chrání a uklidňuje pokožku při zarud-
nutí kůže. Dělá pokožku dlouhou dobu jemnou a hladkou. 
Díky výjimečným zpevňujícím a výživným vlastnostem 
čerstvého výtažku z aloe vera lze tuto emulzi použít při 
lehkých kožních iritacích. Vzácné obsahové látky jako 
olivový olej, vitamím E (olej z pšeničných klíčků, olej z 
meruňkových jader, ma-cadamiový olej) pomáhají pokožce 
znovu nabýt svou ztracenou pružnost.

Použití:
> po koupání a sprchování (i pro citlivou pokožku)
> chrání ruce a dodává hydrataci
> když pokožka potřebuje ochranu a hydrataci
> pro péči suché pokožky
> po odstranění vlasů k ochraně pokožky a k zabránění zarudnutí kůže
> při kontaktu s alergeny k zabránění zarudnutí kůže
> ideální i pro dětskou pokožku

Použití:
> když pokožka potřebuje ochranu a vláhu
> pro citlivou pokožku k zabránění svědivého pocitu a zarudnutí 
> ideální i pro dětskou pokožku

Pro jemné čištění pokožky. Chrání pokožku během 
sprchování nebo při koupeli. Parfémuje pokožku příjemně 
a zanechává dlouhodobě pocit svěžesti a blaženosti.  

Složení: 
vybraná pěna do koupele s výtažkem aloe vera, olivovým 
olejem,  měsíčkem lékařským a hydrolitickým pšeničným 
proteinem.

Tento gel se vyrábí z čistého gelu aloe vera. Tím 
se optimálně využívají silně zpevňující a vyživující 
vlastnosti rostliny aloe vera. Díky čistotě ingredientů 
dodává hydrataci. Posiluje suchou a podrážděnou 
pokožku, poškozenou vnějšími vlivy a opalováním. Jeho 
účinek zvyšuje olivový olej. Ideální pro celé tělo, rychle 
se vstřebává a zanechává svěží, hebkou a hladkou 
pokožku.  

Složení: 
gel z aloe vera, olivový olej, panthenol.

Používání:
> po holení
> při lehkých spáleninách
> při bodnutí hmyzem
> při kontaktu s alergeny nebo předměty způsobujícími alergii
(čistící prostředky, nikl, atd.)
> po opalování
> k osvěžení pokožky (kyčle, poprsí, nohy)
> při svědění pokožky

Chrání Vaše ruce před iritacemi a dává kůži hebký a same-
tový vzhled. Díky tomu, že obsa-huje šípkový olej a výtažek
z aleo vera, můžete s tímto krémem předejít efektivně kožním 
onemocněním a zestárnutí kůže. Naneste menší množství 
na kůži a vmasírujte. Krém se rychle vstřebává a nezane-
chává na pokožce mastný film. 
Složení: olej z pšeničných klíčků, výtažek z aloe vera, 
olivový olej, šípkový olej, jaluronová kyselina.

Použití:
> k ochraně rukou a dodání jim hydratace
> když pokožka potřebuje ochranu a hydrataci
> při kontaktu se stimulujícími prosředky, k zabránění 
zarudnutí kůže
> při podráždění kůže na rukách (způsobených chladem, velmi suchou pokožkou)

Rafi novaný, přírodní gel na základě aloe vera a přírodních 
extraktů. Vzácné, přírodní ingre-dienty redukují příznaky 
unavenosti a vzhledových vad kůže, vzniklé „zubem casu“. 
Při každodenním použití obdrží pokožka lepší barvu obličeje 
a elastičnost. Efektivně zmírňuje stárnutí kůže. 
Použití: Nanést na oční partie a mimické vrásky a lehce vma-
sírovat. Udělá Vaši kůži citelně hebkou a hladkou. 
Složení: 
Aloe vera, olivový olej, jaluronová kyselina, rostlinný kolagen, heřmánek, 
měsíček lékařský, panthenol. 

Použití:
> nanést na oční partie – k redukci vrásek
> nanést na mimické vrásky – k snížení hloubky vrásek
> při podrážděné pleti (kuperóza, velmi suchá plet‘)
> po opalování – vrátí pokožce její ztracenou hydrataci 
> k oživení dekoltu
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O pozitivních vlastnostech Aleo 
vera se ví již více než 3500 let. 
Již antické národy Egypt’anů, 
Řeků, Číňanů, Afričanů a 
Španělů používali gel získaný 
z této báječné rostliny k léčení 
různých vnitřních a vnějších 
neduhů ale i speciálně při péči 
o kůži.


