
originálne receptúry s dlhoročnou tradíciou



Ako to začalo...
Firma Calendula, a.s. bola založená v roku 1998. Sídli v nádhernom prostredí 
na severovýchode Slovenska v blízkosti Tatranského národného parku, 
Pieninského národného parku a Levočských vrchov. Už dlhé roky sa zaoberá 
spracovaním liečivých rastlín. Svoje bohaté skúsenosti so spracovaním 
širokej škály bylín využívame aj pri výrobe výživových doplnkov a 
kozmetických prípravkov na báze bylinných extraktov.

V roku 2003 sme rozšírili ponuku výrobkov o pleťovú a telovú kozmetiku, 
ktorú sme prevzali od Ústavu lekárskej kozmetiky. Mnohí naši zákazníci 
poznali túto kozmetiku s dlhoročnou tradíciou ešte pod názvom COSMED a 
BIOMED. Bola vyvíjaná v spolupráci s dermatológmi a pri zostavovaní 
receptúr sa kládol dôraz na jednoduchosť a indiferentnosť zloženia. Vyberali 
sa také suroviny, ktoré nevyvolávajú dráždenie a precitlivenosť pokožky. Naše 
prípravky sú obľúbené najmä u tých spotrebiteľov, ktorí už vyskúšali všetky 
krémy a emulzie, a napriek tomu sa stále nemôžu zbaviť prejavov 
podráždenia, precitlivenosti alebo nadmerného vysušenia pokožky. 
Kozmetika je vhodná pre mladistvú a aknóznu pleť, pre citlivú a zrelú pleť, 
ale aj na každodennú starostlivosť o pleť a pokožku celého tela. Našou 
snahou je ponúknuť zákazníkom vždy tie najkvalitnejšie produkty.



PRODUKTY



STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ

Pleťové mlieko Pleťové mlieko
s obsahom výťažku
z nechtíka lekárskeho

čistiace

PLEŤOVÉ MLIEKA

Prípravky na čistenie pleti
Čistá pleť je základom dokonalej a hlavne zdravej 
pleti. Dôkladné čistenie je prvým stupňom k 
účinnej starostlivosti o pleť. Pleťové mlieka a vody 
z nej odstraňujú nečistoty a mejkap, a tak ju 
pripravujú na následnú starostlivosť. 



STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
PLEŤOVÉ VODY

Pleťová voda
adstringentná

Pleťová voda
na suchú pleť

Pleťové tonikum Pleťová voda
s pH4

Pleťová voda
micelárnas obsahom výťažku

z nechtíka lekárskeho



STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
PLEŤOVÉ KRÉMY

Prípravky na ošetrenie pleti
Ošetrujúce prípravky pleť hydratujú a vyživujú.
Krémy udržujú pleť pružnú, značne ju zjemňujú, 
rozjasňujú a spevňujú. Majú tiež vlastnosť ochrániť 
ju pred znečisteným vonkajším prostredím a 
počasím. Peeling odstraňuje odumreté bunky a 
umožňuje pleti lepšie dýchať. Vyčistená pleť lepšie 
vstrebáva účinné látky. Masky dopĺňajú účinky 
krémov a dodávajú pleti viac výživných látok. Naše 
pleťové masky nie je potrebné zmývať a môžete 
ich nechať pôsobiť na pleti ako nočný krém.

Kolagén krém
s obsahom rastlinných
proteínov a vitamínu E



STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
PLEŤOVÉ KRÉMY

Výživný krém
s obsahom vitamínov A, E

Hydratačný krém
s obsahom aminokyselín

Polomastný krém
univerzálny

Mastný krém
s obsahom kakaového
masla a vitamínu E



STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
PLEŤOVÉ KRÉMY

Výživný mandľový krém
s prírodným mandľovým
olejom

Peeling
mechanicko-chemický

Nočný krém
s výťažkom z nechtíka
lekárskeho

Denný krém
s výťažkom z nechtíka
lekárskeho



STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
PLEŤOVÉ MASKY

Výživná maska
s obsahom vitamínov A, E

Hydromaska
s obsahom vitamínov A, E

Regeneračná maska
s obsahom rastlinných proteínov



STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
STAROSTLIVOSŤ O PROBLEMATICKÚ PLEŤ

Rad kozmetiky so sírou je 
určený pre problematickú         
a aknóznu pleť, ktorá sa 
vyznačuje poruchami produkcie 
mazu. Účinná zložka síra 
podporuje tvorbu kolagénu 
a keratínu, je ideálnym 
pomocníkom pri liečbe akné, 
ekzémov i ochorení pohybového 
aparátu. Látky v produktoch pre 
starostlivosť o pokožku tela 
pomáhajú spevniť kontúry tela, 
podporujú pružnosť pokožky
a pôsobia proti prirodzenému 
procesu starnutia.

Ľaliafit gél
pomáha pri akné, popáleninách
a poštípaninách hmyzom

Pleťová voda
s obsahom síry

Masť s obsahom síry
na aknóznu pleť



STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU CELÉHO TELA

Detský olej
s obsahom rumančeka

Telový balzam
s obsahom panthenolu

Telový balzam
kokosový



STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU CELÉHO TELA

Zmäkčujúci krém
na regeneráciu pokožky

Krém na ruky
s obsahom výťažku
z nechtíka lekárskeho

Gél na ruky
na čistenie
a regeneráciu



Liečivé rastliny sú pre nás darom prírody. Ľudia už
v minulosti poznali ich priaznivé účinky a používali 
ich pri liečbe rôznych chorôb. Táto sila prírody i dnes 
pomáha navrátiť človeku zdravie a vitalitu. Výrobky 
CALENDULA s obsahom rastlinných extraktov sú 
založené na prírodnej báze. Sú vyrobené podľa 
tradičnej a originálnej receptúry z extraktov, ktoré si 
sami pripravujeme.

PRÍPRAVKY S OBSAHOM
RASTLINNÝCH EXTRAKTOV



PRÍPRAVKY S OBSAHOM RASTLINNÝCH EXTRAKTOV
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Cynarofit
kvapky na trávenie

Propofit
propolisová tinktúra

Diabetky
kapsuly napomáhajúce
zníženiu hladiny cukrov v krvi



PRÍPRAVKY S OBSAHOM RASTLINNÝCH EXTRAKTOV
KOZMETICKÉ PRÍPRAVKY

Bukofit
roztok na ošetrenie
ďasieň

Ľaliafit spray
na nohy

Bukofit spray
na ošetrenie ďasieň

Eukalyptový olej
na inhaláciu pri
ochorení dýchacích ciest



PRÍPRAVKY S OBSAHOM RASTLINNÝCH EXTRAKTOV
KOZMETICKÉ PRÍPRAVKY

Yven gél H
gél na kĺby a svaly
s heparínom

Yven gél
na boľavé kĺby a
unavené svaly

na kĺby, kosti a svaly
Kostihojovo-arnikový gélKostihojovo-arnikový gél
na kĺby, kosti a svaly



WELLNESS A SPA

SAUNOVÉ OLEJE

Po náročnom dni, či po namáhavom výkone 
potrebuje naše telo čas na regeneráciu. Osviežiť 
Vás môže saunovanie, ktoré podporí imunitu alebo 
masáž, ktorá uvoľní napätie tela.
Výrobky CALENDULA sú pripravené spríjemniť Vám 
tieto chvíle svojou vôňou i priaznivými účinkami.



PRÍPRAVKY S OBSAHOM RASTLINNÝCH EXTRAKTOV
SAUNOVÉ OLEJE

BorovicaTatranský CitrónMätaEukalyptus



Masážny olej
nechtíkový

Masážny olej
citrónový

PRÍPRAVKY S OBSAHOM RASTLINNÝCH EXTRAKTOV
MASÁŽNE OLEJE



VÝROBKY PRE KOZMETICKÉ SALÓNY

Kozmetické prípravky CALENDULA majú dlhoročnú
tradíciu a overenú účinnosť. Boli vyvinuté v 
spolupráci s lekármi dermatológmi, sú 
dermatologicky testované. Rokmi preverená 
kozmetika, sa vyrába podľa zásad správnej výrobnej 
praxe, čo znamená, že celý výrobný proces je 
kontrolovaný. Kozmetika CALENDULA je tu pre Vás, 
pre Vašu klientelu v prístupných cenách, overenej 
kvalite a účinnosti.

Spoznajte kozmetiku CALENDULA
Pokiaľ máte kozmetický salón a chcete si najprv
vyskúšať kozmetiku CALENDULA, radi vám 
zadarmo zašleme štartovný balíček: vzorky, cenník 
a základné informačné materiály. Napíšte nám 
svoju adresu a kontaktné údaje na 
obchod@calendula.sk.



ODPRÚČANÉ POUŽITIE PODĽA TYPU PLETI

Pleťová voda adstringentná

NORMÁLNA SUCHÁ MASTNÁ KOMBINOVANÁ AKNÉ

Pleťová voda pH 4

Pleťová voda na suchú pleť

Pleťové mlieko

Peeling

Polomastný krém

Výživný krém

Mastný krém

Hydratačný krém

Kolagén krém

Výživná maska

Hydromaska

Regeneračná maska

Telový balzam

Pleťová voda so sírou

Masť so sírou

Šampón so sírou



FARMA ZIOŁOWA NAGIETEK

Spoločnosť CALENDULA, a.s. je aj výhradným
zástupcom a predajcom kozmetiky nášho
poľského partnera Farma Ziołowa Nagietek.
Je to prírodná kozmetika vyvinutá a vyrábaná v
našej spoločnosti z bylín (nechtík lekársky,
láskavec) pestovaných na ekologickej farme
spoločnosti FARMA ZIOŁOWA NAGIETEK.



BYLINNÉ EXTRAKTY A INÉ SLUŽBY

Spoločnosť CALENDULA, a.s. sa tiež zaoberá spracovaním tradičných rastlín pestovaných v ekologicky čistom prostredí, podľa
možnosti aj v BIO kvalite, z ktorých vyrábame liehové, zahustené, propylénglykolové, suché práškové extrakty a silice. Tieto sú 
určené pre kozmetický, farmaceutický a potravinársky priemysel. Kvalita vyrábaných extraktov je podľa požiadaviek Európskeho 
liekopisu, prípadne podľa špecifikácie určenej zákazníkom.

Všetky produkty vyrábame v podmienkach Správnej výrobnej praxe.
Sme nositeľmi certifikátov ISO 9001 a ISO 14001 od spoločnosti SGS Belgicko a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv Slovenskej 
republiky sme certifikovaní podľa podmienok GMP.

Výrobné kapacity spoločnosti umožňujú poskytovať aj služby a práce na základe objednávky podľa špecifikácie zákazníka, ako sú:

Výroba a balenie tekutých prípravkov určených ako kozmetické prípravky, výživové doplnky
Výroba a balenie krémov a mastí
Výroba a balenie hromadne vyrábaných liekov - tinktúr



KONTAKT
CALENDULA, a.s.

065 11 Nová Ľubovňa 238A
Tel.: +421 52 436 8318

calendula@calendula.sk
www.calendula.sk


