
 

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA 
vyrobená s péčí a láskou 

ANNU 



MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

Kosmetiku, tinktury, lektvary a všechno ostatní vyrábím já, Annu, doma ve své malé dílně. Světlo světa 

jsem poprvé spatřila pod posvátnou horou Ararat v Arménii, ale převážnou část života žiji zde, v České 

republice. Proč je tohle zrovna důležité a proč by Vás to mělo zajímat? Protože u kosmetiky je rozhodující 

nejen to, co všechno obsahuje, ale taky záměr, s jakým je vyrobena. V neposlední řadě nese v sobě 

značnou stopu všech, kteří s ní přijdou do styku, než se dostane do Vašich rukou. 

Mým záměrem je tvořit produkty hojivé, čisté, neškodné, voňavé a taky takové, které fungují, nejen slibují. 

Pokud máte speciální typ pleti (lupénku, silné akné, atd.), pak vyrábím speciální produkty přímo Vám na 

míru. Ty produkty, které naleznete v tomto malém katalogu, jsem přes dva roky testovala na sobě, svých 

blízkých i těch cizích, abych dosáhla co možná nejlepšího výsledku. Přesto je mým cílem do budoucna 

vyrábět kosmetiku pouze na míru. 

Všechny suroviny na výrobu kosmetiky jsou z důvěryhodných zdrojů, které jsem hledala dlouhá léta. 

Certifikát od ECOCERTu jim samozřejmě nechybí. Použité oleje a másla splňují podmínku lisování za 

studena. 

Použité bylinky jsou z našich rodinných zahrádek (Klobouky u Brna, Rousínov u Brna a Běchary poblíž 

Jičína). Po celou dobu se jim dostávalo ochotné a srdečné péče, a právě proto jsou silné a účinné, 

schopné předat to nejlepší ze sebe. 

Pokud produkt obsahuje nějaký éterický olej, pak se jedná o kvalitní a čistou silici, která je určena pro 

použití na pleť. Všechny éterické oleje pracují na úrovni fyzické, ale i psychické. Proto např. některý 

šampuk „rozveseluje“, protože éterický olej v něm obsažený má tuto vlastnost. Toto pravidlo tedy platí 

pro všechny produkty, které obsahují ÉO, hydroláty nebo bylinky. 

Hlavním důvodem, proč vyrábím kosmetiku v malých baleních, je fakt, že pokud je to možné, produkty 

neobsahují konzervanty. To však znamená, že podléhají mnohem rychlejší zkáze, než jsme zvyklí u běžně 

dostupných kosmetických výrobků. Všechny obaly jsou však sterilní, dezinfikované a udržované 

v naprosté čistotě, snažím se tak udělat maximum pro delší výdrž. A co se obalů samotných týče, budu 

Vám velmi vděčná, pokud mi je budete po vypotřebování produktu vracet. Po celém kolečku dezinfekce 

a čištění je zase naplním nějakou tou kosmetikou, zabráníme tak společně vytváření nekonečného 

odpadu.   

„♥“ jsou označené ty výrobky, které moje stálé zákaznice a zákazníci milují. Snad si je, i ostatní produkty, 

zamilujete i Vy. 

 



VLASY 

ŠAMPUK – tuhý šampon na vlasy ♥ 

50 g = 150 Kč/vydrží cca 30 mytí 

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRODUKT MOJÍ KOSMETIKY. 

Hlavními složkami šampuku jsou: SCI (sůl odvezená derivací z kokosového oleje), SCS (kokosulfát sodný), 

hydroláty nebo bylinné odvary, bambucké máslo, marocký jíl a několik málo dalších přírodních látek. 

Šampuk příjemně pění a jemně voní. Jak dlouho vydrží, závisí nejen na tom, jak často si budete mýt vlasy, 

ale rozhoduje o tom i uskladnění. Po použití ho nechte v mýdlence mimo dosah vody, aby se Vám brzy 

nevymyl.  

Zde je pár nejoblíbenějších kousků. Vyberte si v těchto prověřených, anebo se nebojte říct o svůj originál. 

 

Levandule s kapkou Fialky – na všechny typy vlasů; suché, mastné, jemné, bez života 

 

Růžový sad – na suché vlasy a citlivou pokožku hlavy; vyživí a krásně provoní, dodá vlasům zdraví, pružnost 

a lesk 

(obsahuje růži, santalové dřevo a kapičku neroli) 

 

Provence – na mastné a poškozené vlasy; vyčistí, zahojí, uklidní a podpoří jejich růst 

(obsahuje tymián, levanduli a rozmarýn) 

 

Prales – na velmi citlivou pokožku hlavy; vrátí vlasům lesk a pružnost a zklidní podrážděnou kůži 

(obsahuje zelený ječmen, konopí, borovici, levanduli a citrónovou trávu) 

 

Máta a Rozmarýn – na mastné vlasy a citlivou pokožku hlavy; osvěžení a krásně provoní, podporuje růst 

vlasů 

 

Rákosníček – na dětské vlásky; vůně pomeranče, vanilky a heřmánku, jemně vyčistí a zbaví pokožku 

šupinek 



VLASY 

BYLINKOVÝ KONDICIONÉR 

100 ml = 150 Kč 

 

Pro lesk, hladké a poddajné vlasy. Používá se do umytých a ručníkem vysušených vlasů anebo jen tak, 

kdykoli se Vám zachce.  

 

Vyrob si sám – jsou produkty, které si doma připravíte během několika minut. Dostanete ode mě vše, co 

budete na tuto přípravu potřebovat.  

 

Balíček obsahuje: čištěnou vodu, pytlík s bylinkami, ÉO, sprej a návod na přípravu. 

U tohoto produktu rozhoduje pouze barva a typ vlasů. To jsou také dvě věci, které bych od Vás 

potřebovala vědět. Proto mi je, prosím, vždy připište do objednávky. Vytvářím vždy přesně na míru Vám.  

 

A proč byste si ho měli vyrobit spíš doma sami? Protože kondicionér neobsahuje žádné konzervanty a je 

nutné ho mít po celou dobu v lednici, a to ihned po výrobě. Než by k Vám tedy dorazil ode mě, nemusel 

by to přežít. Takhle si jeho čerstvostí můžete být naprosto jistí. Navíc, je zábava a radost si vytvořit něco 

užitečného a voňavého pro sebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLEŤ 

ŠLEHANÝ PLEŤOVÝ KRÉM ♥ 

60 ml = 280 Kč 

 

Tyto krémy jsou velmi snadno roztíratelné, svěží a lehké. Překvapí Vás, jak dlouho taková malá lahvička 

vydrží. Dají se použít jako denní i noční péče. Zvláčňují pokožku a neucpávají póry.  

Největších účinků se dočkáte, když krém namažete na vlhkou pleť, např. po sprše nebo po použití 

květového hydrolátu. Póry jsou v ten moment otevřené a účinné složky tak mají šanci dostat se až do 

samého jádra buněk. 

Pleťové krémy obsahují pár kapek konzervantu Cosgard, což je ECOCERTEM schválený konzervant pro 

přírodní a bio kosmetiku. Bez něj by krémy přežily pouze pár dnů při velmi dobrém uskladnění, protože 

obsahují vodní složku v podobě hydrolátů, a tyto je potřeba vždy zakonzervovat. 

 

Růže – na pleť zralou, unavenou, s nějakou tou vráskou 

Kombinace mandlového a olivového oleje, růžového hydrolátu a růžového éterického oleje dala 

vzniknout jemnému, přesto smyslnému ženskému krému. Dá se použít na všechny typy pleti, nikde 

neudělá zle, ale největší účinek zaznamená pleť s počínajícími, anebo už existujícími vráskami. Růže je 

vůní ženství, proto tento krém pracuje hluboko v našem nitru právě s přijetím vlastního ženství a jako 

příprava na mateřství. U mužů pak s přijetím své ženské části osobnosti.  

 

Jasmín a Růže – na všechny typy pleti, zejména citlivou, suchou, zarudlou 

Pokud je růže královna, pak jasmín je král. Tento krém je o něco hutnější než Růže. Kombinace 

bambuckého másla, mandlového a olivového oleje a těch nejčistších hydrolátů a éterických olejů byla 

vytvořena pro pleť citlivou a suchou. Krém pomáhá s hydratací a zmírňuje svědění a zarudnutí. Krém 

nádherně a jemně voní. Potěší srdce každé ženy. 

 

Levandule – na všechny typy pleti 

Mandlový a slunečnicový olej ve vyváženém poměru, levandulový hydrolát a pár kapek levandulového 

éterického oleje. Jestli by se dal tento krém popsat jedním slovem, pak by to bylo UNIVERZÁLNÍ. Levandule 

je zázrakem přírody kvůli svým blahodárným účinkům snad ve všech oblastech. V našem nitru udržuje klid, 



pocit bezpečí, čistoty, zklidnění a harmonie. Nemusel by však vyhovovat osobám s nízkým krevním tlakem, 

na ně působí až příliš sedativně. 

 

Zlato – na pleť mastnou, aknózní, problematickou 

Rakytníkový a slunečnicový olej, heřmánkový hydrolát a úžasná kombinace ÉO saturejky a citrónové 

trávy Vás okouzlí nejen překrásnou barvou a příjemnou vůni, ale hlavně svými účinky na problematickou 

pleť. Je to skvělý pomocník. Důležité je však myslet na to, že pokud je pleť náročnější, potřebuje 

pravidelnost a přiměřenou péči. Ne všechny rady, tipy a triky „jak na akné“ platí pro všechny. Proto 

hledejte a najdete svoji cestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLEŤ 

ODLIČOVACÍ MLÉKO  

100 ml = 190 Kč 

Pro ty z nás, které stále neodoláváme dekorativní kosmetice, je mé odličovací mléko věrným 

pomocníkem ve více ohledech. Vytvořila jsem ho pro ženy mně podobné, tedy hodně zaměstnané, 

občas nestíhající a stále toužící starat se o sebe a svoji pleť, i když spánek zní lákavěji. Mléko totiž 

obsahuje spoustu složek pleťového krému, je výživné už samo o sobě, takže nejen že odlíčí, ale i vyživí a 

zvláční.  

 

Růže – na pleť zralou, unavenou, s nějakou tou vráskou 

Velmi příjemné odličovací mléko. Vůně růže je jemná, ale její účinky jsou silné. Nejen tak pro nic za nic se 

hydrolát z růže, který toto odličovací mléko obsahuje, používá pro péči o pleť už po tisíce let.  

 

Jasmín a Růže – na všechny typy pleti, zejména citlivou, suchou, zarudlou 

Pro ženy trpící na suchou a velmi citlivou pleť. Velmi jemně ošetujeí pleť a pomůže s odlíčením všech partií, 

včetně těch očních. Klidná, přesto omamná vůně jasmínu a růže, která se v tomto mléce snoubí, pracuje 

na úrovni fyzické i psychické.  

 

Svěží Levandule – na všechny typy pleti 

Univerzální pomocník na všechny typy pleti. Opět tu najdete složení jemných olejů (mandlového a 

slunečnicového), hydrolátu z levandule, éterického oleje z levandule a citrónu a pár dalších složek, které 

vedou ke zvláčnění a rozjasnění kůže.  

 

Zlato – na pleť mastnou, aknózní, problematickou 

Základem je rakytníkový olej, hydrolát z heřmánku, s kapičkou ÉO saturejky a citrónové trávy. Jedná se o 

kombinaci silných bojovníků proti akné. Heřmánek má vynikající čistící účinky, odstraňuje z pleti zbytky 

nečistot, napomáhá při snižování produkce kožního mazu, otevírá a čistí póry. Se silnou a čistící saturejkou 

a citrónovou trávou je tak skvělým pomocníkem na problematickou pleť. I na té duševní úrovni by se dalo 

směle říct, že kombinace těchto vůní čistí vše, co už Vás netěší.



PLEŤ 

PŘÍRODNÍ KVĚTOVÝ HYDROLÁT ♥ 

50 ml = 120 Kč 

Hydrolát je to nejjemnější a nejčistší, co se dá z bylin a květin získat. Můžete ho používat na obličej, dekolt, 

do vlasů nebo kamkoli jinam na tělo. Vhodné je jeho použití pod pleťový krém, samostatně jako pleťové 

tonikum, jemný odličovač nebo jen tak na ochlazení či pro potěšení. Pomáhá velmi jemně ošetřovat 

pokožku a udržovat ji pružnou a hydratovanou. Je vhodným pomocníkem na ošetření kůže i pro ty 

nejmenší. 

Každá z bylin a květin má svoje specifické účinky na tělo i psychiku. Vyberte si tu svoji.  

 

Růže – na pleť zralou, unavenou, s nějakou tou vráskou 

 

Chrpa – na všechny typy pleti, zejména citlivou, suchou, zarudlou 

  

Zlato – na pleť mastnou, aknózní, problematickou 

(heřmánek v kombinaci s měsíčkem lékařským)



PLEŤ 

PLEŤOVÁ SÉRA 

30 ml = 490 Kč 

V sérech hrají hlavní roli OLEJE. Podle typu pleti, pro které je sérum vytvořené, jsem nakombinovala ty 

nejlepší a nejčistší rostlinné oleje spolu s biologicky aktivními látkami, které mají prokázaný pozitivní 

účinek v pěstování pokožky. Některé oleje jsou mojí vlastní výroby (konopný, rakytníkový). Séra jsou 

navržena tak, aby pomáhala s obnovou kožních buněk, chránila pleť před ztrátou hydratace a pomáhala 

obnovit ochranný film pokožky, aniž by zanechávala pocit mastnoty. Aby byla celá kompozice 

dovedena k dokonalosti, každé sérum obsahuje pár kapek vzácných éterických olejů, které jsou přesně 

zvolené pro řešení problematických oblastí daných typů pleti.  

 

Mokoš – na pleť zralou, unavenou, s nějakou tou vráskou 

Arganový, šípkový a jojobý olej, kyselina hyaluronová, vitamín E, Panthenol, olivový skvalan a další. Sérum 

voní po jasmínu a rostlinných olejích. Lehce se vstřebává a zanechává na pokožce sametový pocit.  

 

Vesna – na pleť problematickou, flekatou 

Konopný, nimbový a šípkový olej, taky olej z pšeničných klíčků, vitamín E, Panthenol, olivový skvalan a 

další. Sérum voní po citrónech, šalvěji a rostlinných olejích. Pomáhá s problematickou pletí a léčením 

jizviček po akné (pigmentových skvrn, které se po akné tvoří). 

 

Živa – pleť taková všelijaká 

Meruňkový, pupalkový a jojobový olej, taky olej z pšeničných klíčků, kyselina hyaluronová, Panthenol, 

olivový skvalan a další. Sérum voní po omamné gárdénii a meruňkovém oleji. Je vytvořeno pro ty, které 

trápí různorodá, tu suchá, tu mastná, tu všelijaká pleť. Sérum je velmi lehce vstřebatelné. Zůstává po něm 

pouze nádherná vůně a pocit hebké a vyživené kůže. 

 



PLEŤ 

PLEŤOVÉ MÝDLO S AKTIVNÍM UHLÍM ♥ 

50 g = 150 Kč 

Černé jako nejtemnější noc, a to díky aktivnímu uhlí. K čemu je takové uhlí dobré v mýdle? Ještě k tomu 

na pleť? Jako magnet na sebe váže různé nečistoty, zbavuje pleť bakterií a odstraňuje z povrchu kůže 

přebytečný kožní maz, aniž by narušil přirozený ochranný film na pokožce. Všechny tyto účinky 

dohromady daly vzniknout účinnému bojovníkovi proti problematické a aknózní pleti. Jiným samozřejmě 

neuškodí, je velmi šetrné, přesto účinné.  

Obsahuje olivový olej, bambucké máslo, kokosový olej, hydroxid sodný (pouze ke zmýdelnění ve 

finálním produktu se nevyskytuje), bambucké máslo, třezalkový olej, moje domácí masti, aktivní uhlí, 

Panthenol a éterické oleje. 

 

Levandule – hojivá a zklidňující, zbavuje pleť účinně mazu a nečistot; na nervový systém působí vůně 

levandule antidepresivně, prospívá při chronické únavě a zklidňuje při nervozitě 

 

Citrónová meduňka – citrónový éterický olej, který toto mýdlo obsahuje, je vhodný na lišeje, opary, 

zanícené rány, zároveň podporuje regeneraci pokožky, s hojivou meduňkou, která pomáhá proti 

nespavosti a je sedativní, se tak perfektně doplňují 

 

Jasmín a Růže – Y-Y je určený na mastnou i suchou pleť, napomáhá hydrataci a je vynikajícím 

antidepresivem; v kombinaci s růží, která se postará o čištění pleti a opečuje vrásky (počínající i existující) 

navíc nádherně voní. 

   



TĚLO 

ŠLEHANÉ TĚLOVÉ MÁSLO ♥ 

120 ml = 480 Kč 

60 ml = 250 Kč 

Máááslo doslova a do písmene. Toto je skutečně mastnější, skvěle roztíratelné, voňavé a hodně, opravdu 

hodně výživné. Využít se dá na celé tělo, včetně obličeje a vlasů. 

Vhodné je pro ty z Vás, kteří rádi udržujete pokožku vláčnou a měkkou. Svojí strukturou se spíše hodí jako 

noční péče. Já jej využívám jako takovou univerzální mastičku na všechny běžné neduhy těla.  

Ve všech 4 druzích kombinuji bambucké máslo, kokosový olej, mandlový olej a vitamín E. S použitím 

éterického oleje nebo některé z mých domácích tinktur se pak řeší konkrétní potřeby.  

 

Květinová louka – zklidňuje, stabilizuje energii srdce a posiluje imunitu 

(jasmín, březule, růže – výrazná, sladká, květinová) 

 

Vavřínka – na depky, záněty i stres, osvěžuje tělo i mysl 

(vavřín kubébový – citrusová, velmi svěží) 

 

Orient – posiluje vůli a odolnost, prohlubuje relaxaci 

(santalové dřevo, sladký pomeranč, cedr – netradiční, omamná) 

 

Na duši – na úzkost, vyčerpání i stres, prohřívá duši 

(vanilka, benzoe, grep – sladká, svěží, jemná) 

 



TĚLO 

MASTI, MASTI, MASTIČKY ♥ 

50 ml = 200 Kč 

Základem masti je domácí, čisté, nesolené vepřové sádlo, včelí vosk od včeliček z Klobouk a naše 

bylinky. Masti jsou ohromným pomocníkem s problematickou kůží. Vepřové sádlo je pro lidské tělo velmi 

dobře vstřebatelné a struktura se lidskému tuku i podobá. Na kůži má opravdu blahodárné účinky – 

pomáhá s regenerací a zklidněním, nedráždí ani velmi citlivou pleť a dělá přímo zázraky na ekzematické 

kůži. Osobně používám ráda masti jako noční péči o pleť. 

 

Rastamast – na akné, seboreu i atopický ekzém 

Konopná mást je univerzální pomocník na různé neduhy kůži. Je zejména vhodná při péči o suchou 

pokožku, na akné, seboreu, atopický ekzém, opary a další potíže souvisejícími s kůží. Nebojte se ji použít 

na jakoukoli část těla.  

 

Lunamast – na jizvy, popáleniny i křečové žíly 

Tato měsíčková mast má skvělé ochranné, zklidňující a regenerační účinky na pokožku. Oceníte ji např. 

při ošetřování popálenin, ekzémů, jizev, křečových žil nebo ztvrdlé kůže. Nebojte se ji použít na jakoukoli 

část těla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TĚLO 

SOFINKA 

DĚTSKÉ MÝDLO ♥ 

45 g = 120 Kč 

Toto glycerinové dětské mýdlo je ručně vyráběné a je vhodné pro děti jakéhokoli věku. Ideální je použití 

na děti starší 3 měsíců. Dalo by se použít i na menší miminka, ale do 3 měsíců převážně stačí na mytí 

miminek pouze čistá voda. 

Velmi jemně čistí a zároveň pečuje o ochranný film na dětské pokožce. Je to díky bambuckému máslu, 

extraktu z měsíčku lékařského a dalších složek ideálních pro péči o tak citlivou kůži, jako je ta dětská. 

 

Čisté  

Čistou verzi Sofinky nechávám bez jakékoli přidané bylinky navíc. Voní po olejích a máslech v mýdle 

obsažených. 

 

Levandule a mandarinka 

Voňavé, jemné, děti ho milují.  

 

 

 

 

 

 

 



SPECIALITKY 

KOUPELOVÁ SŮL PLNÁ BYLIN A VŮNÍ ♥ 

300 g = 190 Kč 

Přemýšlela jsem, jestli zde uvádět všechny použité složky a bylinky. Došla jsem k závěru, že je občas 

důležitý i ten moment překvapení. Neskrývá se za ním nic nekalého, ale ráda bych, abyste u výběru 

koupelové soli použili svoji intuici a nechali se jí vést. Název směsi obsahuje všechno, co o ní potřebujete 

vědět. Základ tvoří himalájská jemná růžová sůl, sůl z mrtvého moře, éterické oleje vhodné pro danou 

směs, pár kapek kvalitního rostlinného oleje a sušené bylinky, všechny z našich rodinných zahrádek a 

sadů. 

Smyslná láska       Levandulová 

Dobrou noc       Růžová 

Zbav mě stresu       Bylinková 

Zdravá žena       Uvolněný muž 

 

BALZÁMEK NA RTY  

5 ml = 100 Kč 

15 ml = 270 Kč 

 

Balzámky vznikají kombinací několika druhů olejů a másel, včelího vosku a pár kapek éterických olejů. 

Ráda do nich přidávám i barevný přírodní prášek Mica, aby měly na rtech příjemnou barvu. 

Velikosti jsou dvě: 5 ml je v klasické tubičce na balzámy, 15 ml je v plechovém kalíšku a nanáší se na rty 

pomocí prstu. 

Rakytka – hlavní složka: můj domácí rakytníkový olej, barva: lehce oranžová, chuť: rakytník a meruňka 

Růžovka – hlavní složka: mandlový a olivový olej, barva: růžová, chuť: bobuloviny, třešně 

Konopka – hlavní složka: můj domácí konopný olej, barva: žluťounká, bez přidané barvy a vůně (jemná) 

Citruska – hlavní složka: mandlový a olivový olej, barva: přírodní, žluťounká, chuť: citrusová 

Kubánka – hlavní složka: mandlový a olivový olej, barva: červená, chuť: ananas a kokos (piňa colada) 

(Všechny varianty je možné vyrobit i bez barvy, popř. čisté, bez použití jakékoli vůně  - cítit bude pouze přirozená chuť a vůně použitých másel a olejů .) 



SPECIALITKY 

PARFÉM/AROMATERAPEUTICKÝ OLEJÍČEK ♥ 

10 ml = 190 Kč 

Váš osobní parfém, který toho umí mnohem víc než jen krásně vonět.  

Pokud jste katalog prošli a dočetli ho až sem, určitě už víte, že všechny byliny a květiny jsou nositelkami 

vůní, ale také vyvolávají emoce, zklidňují nervy, pomáhají usnout nebo naopak povzbuzují a dodávají 

kuráž i správnou míru sebelásky. Všechno to závisí na konkrétní bylince.  

Pokud si tedy přejete krásně vonět a zároveň i danou vůni nechat pracovat na Vašem těle i ve Vaší duši, 

došli jste do cíle. 

Základem těchto směsí je vždy nosný olej, převážně mandlový, popř. kombinace s olejem 

slunečnicovým, atd. Mazat si ho můžete kamkoli na tělo. Pozor pouze v případě, že bude směs obsahovat 

citrusové éterické oleje, nesmíte ho nanášet na kůži tak, abyste pak dané místo vystavili na přímý 

sluneční svit. Citrusové éterické oleje jsou fototoxické a mohou v kombinaci se sluníčkem vyvolat na těle 

nepříjemné podráždění (na obalu každého produktu je přesné složení). 

Parfém je vždy v 10 ml roll-onu. Jeho nanášení je tedy více než snadné. Ráda bych je upozornila na to, 

že je parfém ve skleněné lahvičce s plastovým roll-onem a sklo jako takové se podle teploty prostředí 

rozpíná a tím vytlačuje plastový roll-on ven. Proto je potřeba ho jednou za čas zase zatlačit zpátky. 

Na výběr je z těchto možností a opět bych přenechala výběr na Vaší intuici. Parfém má účinky podle 

svého názvu. Pokud před objednáním ale chcete znát přesné složení, neváhejte si o něj napsat. 

Antidepka        Meditace    

Šťastná žena       Šťastný muž    

Radost        Afrodisiakum 

Bezpečí        Kořeny 

  

 



ROZLOUČENÍ 

Děkuji za čas, který jste tomuto malému katalogu s velkým srdcem věnovali.  

Jenom bych ráda doplnila jednu myšlenku a prosbu. Kosmetika i všechno ostatní, co vyrábím, je určené 

na neduhy těla a potřeby duše, nejedná se však o léky a já nejsem lékařkou. Ať už ke mně zajdete na 

aromaterapii, masáž, jógu nebo si jen tak popovídat o kosmetice a bylinkách, budu šťastná a vděčná, 

ochotná s Vámi probrat, co bude potřeba, ale návštěvu lékaře nenahradím. Jsou situace a stavy těla i 

duše, které potřebují odborný zásah. Věřím na holistický přístup k člověku, který toho doktora v některých 

situacích jednoduše potřebuje. 

S radostí vyrobím cokoli, co Vám pomůže a co Vás potěší. Ať už jste to na předchozích stránkách našli či 

nikoli. Popusťte uzdu své fantazii a pusťme se společně do toho. Těším se. 

 

Jak si kosmetiku objednat: 

Napište mi OBJEDNÁVKU na IG nebo na FB do zpráv a nebo zvolte E-MAIL. Stačí napsat, že máte zájem 

o kosmetiku a pokud jste si už vybrali, napište mi, co to bude. V případě, že budu potřebovat nějaké 

konkrétnější informace, doptám se. 

 

Doručení Vašeho balíčku: 

Může proběhnout osobně v Brně, kdekoli, kde se domluvíme. Studio mám na adrese uvedené na konci 

katalogu, samozřejmě budu moc ráda, když se zde zastavíte, ale netrvám na tom. 

Balíček k Vám domů – v případě, že nejste z Brna, zašlu balíček prostřednictvím dopravce GLS přímo 

k Vám domů.  Cena za dopravu balíčku je 80 Kč. 

 

 s láskou, ANNU ♥ 

 

 

 

775 603 151 

annu@annu.cz 

Křižíkova 3136/68p, Brno – Královo Pole (areál Královopolská) 

 studio_annu 

 


