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Byotea přináší profesionální kvalitu pro použití
nejen v salónu, ale také v pohodlí domova.
Cílem značky Byotea je salónům nabídnout
profesionální kvalitu, která podporuje jejich
každodenní práci. Do domácností pak vstupuje
za účelem vyjádření a uvědomění si své
jedinečné krásy.

Byotea vytvořila jedinečné produkty, které
působí blahodárně a respektují individuální
krásu každého z nás, podporuje ROZMANITOST
a všechny formy KRÁSY.

Byotea nabízí unikátní produkty, které plní své
sliby, a navíc s vynikajícím poměrem kvality a
ceny.
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SLOŽENÍ
Dermatologicky testováno

NIKL * TESTOVÁNO
Množství niklu nižší než 1 částice na 1 milion

0%
PARAFÍN - PETROLÁTUM (VAZELÍNA) - SLS - SLES - OGM

nepochází z geneticky modifikovaných surovin

Bez obsahu lepku. Ideální pro ty, kteří jsou citliví na lepek.

Složení bez přísad živočišného původu, 
pro respektování filozofie vegan.
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BALENÍ

Všechny typy balení řady Byotea jsou vyrobeny z recyklovaného a 
recyklovatelného materiálu. Procentuální zastoupení recyklovaného 

materiálu je minimálně 50%, maximálně 95 až 100%.

FSC - Forest Stewardhip Council
Rozhodli jsme se nelaminovat krabičky, a to z toho důvodu, aby 
mohl být materiál správným způsobem recyklován. Pro obaly a 

krabičky jsme zvolili materiál FSC
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PŘÍPRAVNÁ PÉČE

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY

PROTI CELULITIDĚ

www.mjczlin.cz

PO EPILACI



EXFOLIATING BODY SCRUB

EXFOLIAČNÍ TĚLOVÝ SCRUB 

Exfoliační tělový Scrub s čisticím efektem je bohatý na
skořápky z lískových oříšků a na jádra meruněk. Pokožka
těla je po aplikaci hladká, sametová a čistá.

Způsob použití: dostatečné množství krému rozetřete
v dlaních nebo přímo aplikujte na požadované partie.
Vmasírujte do úplného vstřebání. Zbytky opláchněte pod
tekoucí vodou nebo navlhčenou tělovou houbičkou nebo
pomocí masážních rukavic.

500 ml
Kód: 1028160

Drenážní peelingový krém s himalájskou solí a
s mandlovým, sezamovým a olivovým olejem. Odstraňuje
nečistoty a odumřelé kožní buňky, napomáhá obnově
buněk a zanechává pokožku okamžitě hladkou a zářivou.

Způsob použití: krém aplikujte masáží. Nechejte pár minut
působit a poté dostatečně opláchněte pod tekoucí vodou
nebo setřete navlhčenou houbičkou nebo ručníkem.

DRAINING PEELING MASK WITH SALTS

DRENÁŽNÍ PEELINGOVÁ MASKA SE SOLEMI

500 ml
Kód: 1028161
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NEUTRAL MASSAGE CREAM

NEUTRÁLNÍ MASÁŽNÍ KRÉM 

Neutrální masážní krém s mořskými řasami a
s kokosovým olejem lisovaným za studena. Ideální pro
všechny masážní techniky. Sametová textura krému
usnadňuje kluznost rukou po pokožce. Díky svému složení
pokožku vyživuje a navrací správný barevný tón.

Způsob použití: dostatečné množství krému rozetřete
v dlaních nebo přímo aplikujte na požadovanou oblast
ošetření, poté vmasírujte do úplného vstřebání.1000 ml

Kód: 1028162

Neutrální tělový masážní krém s mixem rostlinných olejů
bez parfemace. Perfektní pro všechny masážní techniky.
Snadno se aplikuje a usnadňuje kluznost rukou po pokožce.
Složení je bohaté na oleje lisované za studena, dodává
pokožce správný stupeň hydratace a barevnou
sjednocenost. Bez parfemace pro lepší snášenlivost.

Způsob použití: dostatečné množství krému rozetřete
v dlaních nebo přímo aplikujte na požadovanou oblast
ošetření, poté vmasírujte do úplného vstřebání.

FRAGRANCE FREE NEUTRAL MASSAGE CREAM

NEUTRÁLNÍ MASÁŽNÍ KRÉM BEZ PARFEMACE

1000 ml
Kód: 1028163
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NEUTRAL MASSAGE OIL

NEUTRÁLNÍ MASÁŽNÍ OLEJ

Tělový masážní olej se slunečnicovým olejem a s olejem
z pšeničných klíčků lisovaných za studena pokožku hloubkově
vyživuje. Nemastná textura se rychle vstřebává a zajišťuje
ideální pohyb a kluznost rukou po pokožce. Olej je vhodný pro
všechny masážní techniky, ideální zejména pro dlouhé masáže.

Způsob použití: aplikujte do dlaní nebo přímo na požadované
partie, poté vmasírujte do úplného vstřebání.1000 ml

Kód: 1028164

Neutrální masážní olej s mixem rostlinných olejů lisovaných za
studena a bez parfemace. Pokožku vyživuje a zjemňuje. Je
ideální pro všechny masážní techniky. Jeho nemastná textura
se kompletně vstřebává a usnadňuje kluznost rukou po pokožce.
Ideální pro dlouhé masáže. Složení bez parfemace pro lepší
snášenlivost.

Způsob použití: aplikujte do dlaní nebo přímo na požadované
partie, poté vmasírujte do úplného vstřebání.

FRAGRANCE FREE NEUTRAL MASSAGE OIL

NEUTRÁLNÍ MASÁŽNÍ OLEJ BEZ PARFEMACE

1000 ml
Kód: 1028165

Tělový masážní olej se slunečnicovým olejem a s olejem ze
sladkých mandlí lisovaných za studena. Pro lepší elasticitu a
barevnou sjednocenost pokožky. Jeho nemastná textura se
okamžitě vstřebává, usnadňuje pohyby a kluznost rukou po
pokožce. Je vhodný pro všechny masážní techniky.

Způsob použití: aplikujte do dlaní nebo přímo na požadované
partie, poté vmasírujte do úplného vstřebání.

ALMOND MASSAGE OIL

MANDLOVÝ MASÁŽNÍ OLEJ

1000 ml
Kód: 1028166
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ANTI FATIGUE CREAM LEGS AND FEET

KRÉM PROTI ÚNAVĚ NOHOU A CHODIDEL

Osvěžující krém na nohy a na chodidla s Aloe Vera a
s mentolem proti těžkým a unaveným nohám. Zmírňuje
zarudnutí, zjemňuje drsnou pokožku a zanechává nohy
hladké, jemné a ochráněné. S příjemnou uklidňující
balzámovou vůní.

Způsob použití: dostatečné množství krému aplikujte
masáží do úplného vstřebání. Aplikaci opakujte vždy, kdy je
potřeba.500 ml

Kód: 1028167

Vyživující krém na ruce s obsahem extraktů ze slézu,
heřmánku a s bambuckým máslem karité obnovuje
hydrataci, jemnost a ochranu rukou. Zmírňuje zarudnutí a
zanechává ruce sametově hebké. Jemná nemastná
textura.

Způsob použití: aplikujte dle potřeby masáží do úplného
vstřebání.

NOURISHING HAND CREAM

VYŽIVUJÍCÍ KRÉM NA RUCE

300 ml
Kód: 1028168
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LIPODRAINING SYNERGY

LIPODRENÁŽNÍ SMĚS ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Směs synergicky - vzájemně působících esenciálních olejů
z grepu, rozmarýnu, tymiánu a fenyklu. Zabraňuje zadržování
vody v problematických partiích, pomáhá odstraňovat z těla
toxiny, působí proti lokalizované adipozitě (lokální hromadění
tuků) a celulitidě. Díky vysoké koncentraci esenciálních olejů
nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Není určeno pro oblast
obličeje a prsou.

Způsob použití: přímo aplikujte na problematické partie, poté
vmasírujte do úplného vstřebání.

30 ml
Kód: 1028169

Směs synergicky - vzájemně působících esenciálních olejů
z máty, meduňky a hořkého pomeranče dodává celému tělu
okamžitý pocit vitality a svěžesti. Pomáhá tonizovat svaly,
zlepšuje krevní oběh a energii těla. Díky vysoké koncentraci
esenciálních olejů nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Není
určeno pro oblast obličeje a prsou.

Způsob použití: přímo aplikujte na problematické partie, poté
vmasírujte do úplného vstřebání.

TONING AND VITALIZING SYNERGY

TONIZAČNÍ A VITALIZAČNÍ SMĚS ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

30 ml
Kód: 1028170

Směs synergicky - vzájemně působících esenciálních olejů
z bergamotu, levandule, hřebíčku a heřmánku je ideální proti
únavě a svalové bolesti. Navrací tělu pocit pohody a uvolňuje
svaly. Díky vysoké koncentraci esenciálních olejů nevhodné pro
těhotné a kojící ženy. Není určeno pro oblast obličeje a prsou.

Způsob použití: přímo aplikujte na problematické partie, poté
vmasírujte do úplného vstřebání.

ANTI FATIGUE AND RELAXING SYNERGY

UVOLŇUJÍCÍ A RELAXAČNÍ SMĚS ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

30 ml
Kód: 1028171
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LIQUID FOR REMODELING COLD BANDAGING

REMODELAČNÍ VODA PRO STUDENÉ BANDÁŽE

Remodelační voda s extraktem z masožravých rostlin a se
složkami s chladivým účinkem. Optimální pro ošetření
paží, nohou a hýžďových svalů. Redukuje zadržování vody
a dodává pokožce pružnost.

Způsob použití: před použitím protřepejte. Obvaz namočte
do 200 ml remodelační tekutiny a do malého množství
vody o pokojové teplotě. Obvažte problematické oblasti a
nechejte 20 minut působit. Poté bandáž sundejte a
ošetřenou partii těla neoplachujte.

1000 ml
Kód: 1028172

Zeštíhlující bahno s kofeinem a se zeleným jílem pro
ošetření všech typů celulitid. Reaktivuje bazální
metabolismus pro garantovaný a okamžitě viditelný
zeštíhlující efekt. Po aplikaci je pokožka hydratovaná,
sametově hebká a svěží. Dodává celkový pocit pohody.

Způsob použití: před použitím promíchejte. Velkorysé
množství produktu rovnoměrně naneste rukama nebo
štětcem přímo na požadovanou, problematickou, oblast.
V případě potřeby přikryjte termofolií a nechejte působit
cca 20 minut. Zbytky poté opláchněte pod tekoucí vodou
nebo odstraňte s použitím navlhčené houbičky v teplé
vodě.

SLIMMING MUD

ZEŠTÍHLUJÍCÍ BAHNO

1000 ml
Kód: 1028173
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CELLULITE CREAM WARM EFFECT

HŘEJIVÝ KRÉM PROTI CELULITIDĚ

Krém proti celulitidě s hřejivým efektem s obsahem
kofeinu a arniky. Ideální pro ošetření problematických
partií s celulitidou a se sklonem k ukládání tuků. Efektivně
pomáhá k odvodnění zadržené vody, zlepšuje lymfatický
systém a stimuluje drenáž. Nedoporučuje se používat
v případě křehkých kapilár a na vnitřních stranách nohou.

Způsob použití: krém vmasírujte do problematických míst
až do úplného vstřebání. Poté si umyjte ruce.

500 ml
Kód: 1028174

Intenzivní krém proti celulitidě s kofeinem a guaranou pro
ošetření všech typů celulitidy. Má odvodňující efekt a
zachovává pokožku hladkou.

Způsob použití: krém aplikujte přímo na postižená místa,
vmasírujte do úplného vstřebání.

INTENSIVE CELLULITE CREAM

INTENZIVNÍ KRÉM PROTI CELULITIDĚ

500 ml
Kód: 1028175
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POST EPILATION OIL

OLEJ PO EPILACI

Olej po epilaci s jojobovým a avokádovým olejem
odstraňuje z pokožky veškeré zbytky vosku. Lze použít po
použití jakéhokoliv epilačního vosku (horkého vosku,
epilace špachtlí, vosk roll on). Zachovává pokožku čistou,
hydratovanou a hebkou. Nemastí.

Způsob použití: po epilaci voskem aplikujte na epilované
místo a vmasírujte do úplného vstřebání.

500 ml
Kód: 1028177

Hydratační mléko po epilaci s Aloe Vera a mentolem
odstraňuje z pokožky veškeré zbytky epilačního vosku.
Zachovává pokožku čistou, hydratovanou, hedvábně
sametovou a svěží. Rychle se absorbuje a eliminuje
zarudnutí pokožky po epilaci.

Způsob použití: po epilaci mléko vmasírujte do úplného
vstřebání.

POST EPILATION HYDRATING MILK

HYDRATAČNÍ MLÉKO PO EPILACI

500 ml
Kód: 1028178
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LIPODREN

Souhra produktů a aktivních
složek pro boj proti celulitidě a
k ošetření problematických partií
s nadměrným ukládáním tuků.

KOFEIN
má antioxidační, redukční, tonizační
a drenážní vlastnosti. Stimuluje
mikrocirkulaci krve a podporuje
tvorbu kolagenu.

GUARANA
má lipolytické působení (štěpení
tuků), působí proti celulitidě a má
zeštíhlující vlastnosti.

PUPEČNÍK ASIJSKÝ
pomáhá zlepšit barevnou
sjednocenost pokožky a sílu žil a
kapilár. Posiluje cévy, snižuje
propustnost kapilár a otoky.

ÚČINNÉ LÁTKY 



BODY MILK INTENSIVE LIPODRENANTE

INTENZIVNÍ LIPODRENÁŽNÍ TĚLOVÉ MLÉKO

Tělové mléko, které pomáhá v boji proti všem typům celulitidy
a ošetřuje problematické partie se sklonem k nadměrnému
ukládáním tuků díky obsahu kofeinu, guarany a pupečníku
asijského (centella asiatica) s aktivními složkami rostlinného
původu poslední generace.

Způsob použití: aplikujte na postižená místa masáží do úplného
vstřebání alespoň 1x denně. Pro posílení účinku použijte vhodný
BOOSTER.300 ml

Kód: 1028179

Rychle vstřebatelný fluid – BOOSTER, obsahuje směs aktivních
složek, kofeinu a guarany, které podporují lipolýzu, stimulují
drenáž a katabolismus lipidů (rozpad tuků) a pomáhají
redukovat přebytečný tuk a zavodnění problematických partií.
Ideální pro hýždě, stehna, kolena.

Způsob použití: aplikujte malé množství BOOSTERU na
problematické oblasti (hýždě, stehna, kolena) a vmasírujte do
úplného vstřebání. Poté aplikujte tělové mléko.

BOOSTER STRETCH MARKS

INTENZIVNÍ LIPODRENÁŽNÍ BOOSTER

100 ml
Kód: 1028180

Rychle vstřebatelný fluid – BOOSTER, obsahuje směs aktivních
složek, kofeinu a guarany, které podporují lipolýzu, stimulují
drenáž a katabolismus lipidů (rozpad tuků) a pomáhají
redukovat přebytečný tuk a zavodnění problematických partií.
Ideální pro břicho a boky.

Způsob použití: aplikujte malé množství BOOSTERU na
problematické oblasti (břicho a boky) a vmasírujte do úplného
vstřebání. Poté aplikujte tělové mléko.

BOOSTER FLAT STOMACH

LIPODRENÁŽNÍ BOOSTER PRO PLOCHÉ BŘICHO

100 ml
Kód: 1028181
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ELASTIC
Řada pro zlepšení elasticity
pokožky s liftingovým efektem a
pro posílení tělesných partií
s tendencí k ochabování.

ŽENŠEN
tonizuje, stimuluje a posiluje.
Stimuluje mikrocirkulaci krve a
bojuje proti ochabování pokožky,
které je typické pro suchou pokožku
s celulitidou.

GINKO
pomáhá zlepšit elasticitu pokožky
a stimuluje obnovu buněk.
Pomáhá bojovat proti negativním
následkům stresu, který je
příčinou předčasného stárnutí
pokožky

KOMPLEX PEPTIDŮ
pokožku zpevňuje, zlepšuje vzhled a
celkovou pohodu pokožky.

MANDLOVÝ OLEJ
pokožku zvláčňuje a chrání, zlepšuje
elasticitu pokožky.

ÚČINNÉ LÁTKY 



BODY MILK - BODY LIFT FIRMING

TĚLOVÉ MLÉKO ZPEVŇUJÍCÍ BODY LIFT

Tělové mléko s ženšenem, komplexem peptidů a s mandlovým
olejem zabraňuje díky účinným aktivním látkám rostlinného
původu poslední generace ochabování pokožky a pomáhá
předcházet ztrátě její pružnosti.

Způsob použití: aplikujte na postižená místa masáží do úplného
vstřebání alespoň 1x denně. Pro posílení účinku použijte vhodný
BOOSTER.

300 ml
Kód: 1028182

Rychle vstřebatelný fluid – BOOSTER, který je speciálně
vytvořen pro ošetření problematických partií se striemi, jako
jsou boky, hýždě, vnitřní strany stehen a podpaží. Aktivní
složky: ženšen, Ginko.

Způsob použití: malé množství BOOSTERU aplikujte přímo na
postižená místa se striemi, a to alespoň 1x denně. Poté použijte
tělové mléko.

BOOSTER STRETCH MARKS

BOOSTER PROTI STRIÍM

100 ml
Kód: 1028183

Rychle vstřebatelný fluid – BOOSTER, který je speciálně
vytvořen pro ošetření tělesných partií, které postrádají pevnost,
a také pro ošetření oblastí, kde má pokožka tendenci rychle
stárnout. Ideální pro oblasti břicha, prsou a paží. Aktivní složky:
ženšen, Ginko.

Způsob použití: malé množství BOOSTERU aplikujte masáží na
problematické partie až do úplného vstřebání. Poté aplikujte
tělové mléko.

BOOSTER ZONA TOP

BOOSTER ZONA TOP

100 ml
Kód: 1028184
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AKTIVNÍ SLOŽKY ROSTLINNÉHO
PŮVODU POSLEDNÍ GENERACE

Výtažky z břízy, baobabu a okurky
Aloe Vera, heřmánek, arnika

Mentol, Tea Tree, výtažky ze slézu
Bambucké máslo Karité

ÚČINNÉ LÁTKY 

Ideální spojenec pro každodenní
péči o pokožku.

DAILY
BEAUTY



BATH & SHOWER MOISTURIZING

HYDRATAČNÍ SPRCHOVÝ GEL

Vyživující sprchový gel s výtažky z břízy, baobabu a okurky
s bohatou krémovou texturou. Díky sametové pěně pokožku
velmi jemně myje.

Způsob použití: aplikujte na vlhkou pokožku, poté opláchněte.

300 ml; Kód: 1028185

Vyživující tělové mléko s výtažky z břízy, baobabu a okurky
zanechává pokožku jemnou, hladkou a provoněnou.

Způsob použití: aplikujte po koupeli nebo sprše na celé tělo.
Vmasírujte až do úplného vstřebání.

BODY MILK MOISTURIZING

HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ MLÉKO

300 ml; Kód: 1028186

Relaxační chladivý gel s arnikou a s mentolem pro úlevu noh a
chodidel. Velmi účinně nohy a chodidla osvěžuje, odvodňuje a
tonizuje.

Způsob použití: dostatečné množství gelu aplikujte přímo na
požadované partie. Vmasírujte do úplného vstřebání.

RELAXING GEL LEGS & FEET - COOL EFFECT

RELAXAČNÍ GEL NA NOHY A CHODIDLA S CHLADIVÝM EF.

200 ml; Kód: 1028187
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CREAM FEET ANTI FATIGUE 

KRÉM PROTI ÚNAVĚ NOHOU A CHODIDEL

Krém na nohy proti únavě chodidel s Aloe Vera a s mentolem
s osvěžujícím působením. Zklidňuje zarudnutí, zvláčňuje drsnou
kůži a zanechává nohy hladké, jemné a ochráněné.

Způsob použití: dostatečné množství krému naneste na nohy a
na chodidla. Vmasírujte do úplného vstřebání. Dle potřeby
opakujte.

100 ml; Kód: 1028188

Krém na popraskané paty s Aloe Vera, Tea Tree a s heřmánkem
pro výživu a obnovu vysušené a popraskané kůže na patách.
Zachovává paty svěží a hloubkově hydratované. Podporuje
přirozený proces obnovy buněk.

Způsob použití: aplikujte 2x denně na čisté a suché paty.
Vmasírujte do úplného vstřebání.

CREAM FOR CRACKED HEELS

KRÉM NA POPRASKANÉ PATY

100 ml; Kód: 1028189

Vyživující krém na ruce s výtažky ze slézu, heřmánku a
s bambuckým máslem Karité. Okamžitě obnovuje hydrataci pro
hladké a ochráněné ruce. Zklidňuje zarudnutí a zachovává ruce
sametově hebké. Jemná a nemastná textura.

Způsob použití: aplikujte dle potřeby. Vmasírujte do úplného
vstřebání.

HANDS, CUTICLES AND NAILS 

KRÉM NA RUCE, KŮŽIČKU A NEHTY

www.mjczlin.cz

100 ml; Kód: 1028190



VIDÍM KRÁSU!
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