


Początki produkcji Oryginalnych Piwnych Kosmetyków SAELA sięgają roku 1999. Wynikają one

z wieloletnich tradycji czeskiego piwowarstwa, które jest cenione nie tylko w Polsce, ale również

na całym świecie.

Stosowanie piwnych kosmetyków wpływa pozytywnie nie tylko na regenerację skóry, ale także na

samopoczucie. Piwne kosmetyki SAELA wytwarzane są ręcznie, w małej czeskiej manufakturze.

Zawierają duże ilości piwa, chmielowego ekstraktu i drożdży piwowarskich. Kosmetyki SAELA nie

zawierają syntetycznych barwników, parabenów, są hypoalergicze o neutralnym zapachu. Nasze

kosmetyki przeznaczone są dla kobiet i mężczyzn oraz dzieci od lat 3. Doskonałe do

codziennego użytku.

Piwo posiada: siedem witamin z grupy B, potas, wapń, fosfor, żelazo, miedź, cynk, proteiny oraz

ryboflawinę i niacynę ( witamina PP ). Ponadto świetnie odblokowuje pory i pobudza krążenie

krwi. Piwo działa odmładzająco na cerę i doskonale wpływa na skórę, włosy i paznokcie,

poprawia połysk włosów i ułatwia ich układnie. Drożdże piwne oczyszczają skórę, regulują pracę

gruczołów łojowych, pomagają przy infekcjach i źle gojących się ranach. Są także bogatym

źródłem protein, działają nawilżająco, łagodząco i stymulująco na skórę. Regulują wydzielanie

sebum, działają przeciwłupieżowo, chronią kolor włosów. Wyciąg z chmielu jest bogaty w olejki

eteryczne, garbniki i flawonoidy. Działa wzmacniająco na włosy, zmniejsza ich przetłuszczanie

i wypadanie. Przyspiesza podziały zachodzące w cebulkach włosowych oraz łagodzi

podrażnienia skóry głowy. Działanie chmielu opóźnia procesy starzenia się skóry.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą piwnych kosmetyków.

Oferta zawiera opakowania 300 ml, 500 ml, 600 g oraz opakowania techniczne 1 kg, 3 kg, 

1 l, 5 l do pracy w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, SPA.
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WAŻNE

Od 01.01.2015 r. dla naszych stałych partnerów rabaty,

przyznawane są indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia:

1. Zamówienia po wyżej 500 zł  netto 10% rabatu

2. Zamówienia po wyżej 1000 zł netto 15% rabatu

3. Zamówienia po wyżej 1500 zł netto 20 % rabatu 



Oryginalny piwny żel pod prysznic

300 ml

Piwny żel pod prysznic z wysoką zawartością piwa, 

witaminy B i gliceryny stosowany codziennie 

wspomaga kompleksową regenerację organizmu. 

Idealny do skóry suchej, mającej tendencję łuszczenia, 

pękania i swędzenia. Wyjątkowy zapach i formuła 

piwnego żelu wywołuje uczucie relaksu, korzystnie 

wpływając na samopoczucie.

Oryginalny piwny szampon do

włosów 300 ml

Piwny szampon z wysoką zawartością piwa i witaminy 

B, nadaje włosom świeżego wyglądu, połysku, 

wzmacniając ich strukturę oraz zwiększając ich 

objętość. Piwny szampon dzięki kompleksowi witamin 

zawartych w piwie, wspomaga regenerację skóry, 

cebulek włosów i gruczołów łojowych oraz aktywnie 

zapobiega chorobom skóry.

Oryginalna piwna odżywka do

włosów 300 ml

Piwna odżywka do włosów, dzięki wyjątkowej 

recepturze wspomaga działanie piwnego szamponu, 

jest odpowiednia do codziennego stosowania. Wysoka 

zawartość piwa z witaminą B wspomaga regenerację 

skóry wraz z rozwojem cebulek włosów i gruczołów 

łojowych. Zawarty w niej ekstrakt chmielu eliminuje 

łamliwość włosów, rozdwajanie końcówek, dzięki 

czemu odżywka ułatwia rozczesywanie włosów.

SAELA Sp. z o.o.
ul. Hodowlana 57, 54-109 Wrocław
NIP: 894-305-03-17 KRS: 0000491502 3



Oryginalny piwny peeling do ciała

300 ml

Delikatny piwny peeling do ciała łagodnie usuwa 

suchy i szorstki naskórek oraz drobne 

zanieczyszczenia skóry. Dzięki kompozycji witamin, 

minerałów oraz pestce moreli, a także 

regeneracyjnemu działaniu pantenolu i gliceryny,

skóra nabiera jędrności, blasku i jedwabistej gładkości. 

Zalecane stosowanie peelingu raz w tygodniu.

Oryginalna piwna piana do kąpieli 

500 ml

Piwna piana do kąpieli, dzięki wysokiej zawartości 

piwa i witaminy B regeneruje skórę, a gliceryna nadaje 

jej jedwabistej gładkości. Kąpiel z piwną pianą działa 

relaksująco i wyciszająco, dzięki czemu wprowadza 

ciało w stan odprężenia. Już piętnastominutowa kąpiel 

przeciwdziała skutkom stresu i cudownie rozluźni 

Twoje napięte mięśnie. Odpowiednia do codziennego 

użytku.

Oryginalna piwna relaksacyjna sól do 

kąpieli 600 g

Kąpiel relaksacyjna z piwną solą wprowadza w stan 

przyjemnego odprężenia, dostarczając skórze 

niezbędnych składników mineralnych. Wyjątkowa 

formuła zawierająca ekstrakt z chmielu i torfu posiada 

dodatkowo właściwości nawilżające, rozluźniające i 

tonujące oraz detoksykacyjne. Kąpiel w piwnej soli 

niweluje wewnętrzne i zewnętrzne napięcie, zmęczenie 

i stres oraz stymuluje metabolizm.
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Oryginalne piwne mydło w płynie

500 ml

Piwne mydło w płynie z wysoką zawartością piwa, 

witamin z grupy B oraz gliceryny, wspiera regenerację 

skóry. Piwne mydło w płynie szczególnie nadaje się do 

skóry suchej, która ma tendencję do łuszczenia, 

pękania i swędzenia. Odpowiednie do codziennego 

użytku.

Oryginalne piwne mleczko do ciała

500 ml

Piwne mleczko do ciała, dzięki kompleksowi 

składników zawartych w piwie oraz alantoinie, 

korzystnie wpływa na skórę utrzymując ją w świeżości 

i jędrności. Zawarty w delikatnym piwnym mleczku 

olej makadamia dostarcza naturalnych dla skóry 

kwasów oleopalmitynowych, masło shea, działa 

nawilżająco i wygładzająco, a pantenol

i alantoina wspomagają regenerację naskórka.

Oryginalny piwny olejek do kąpieli 

500 ml

Piwny olejek do kąpieli z wysoką zawartością piwa i 

witamin z grupy B, wzbogacony naturalnym olejem 

migdałowym szczególnie nadaje się do skóry suchej, 

która ma tendencje do łuszczenia, pękania i swędzenia. 

Wyjątkowy skład olejku do kąpieli wspiera regenerację 

skóry poparzonej światłem słonecznym, działa 

zmiękczająco i nawilżająco.
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Oryginalne piwne mydło w płynie

1000 ml

Piwne mydło w płynie z wysoką zawartością piwa, 

witamin z grupy B oraz gliceryny, wspiera regenerację 

skóry. Piwne mydło w płynie szczególnie nadaje się do 

skóry suchej, która ma tendencję do łuszczenia, 

pękania i swędzenia. Odpowiednie do codziennego 

użytku.

Piwna maseczka nawilżająca do

twarzy 100 ml

Piwna maseczka nawilżająca do twarzy, dzięki 

wyjątkowej formule, regeneruje, odżywia, działa 

kojąco i odświeżająco. Idealna do pielęgnacji 

normalnej, wrażliwej oraz suchej skóry twarzy, szyi i 

dekoltu. Dzięki zawartym w maseczce aktywnym 

składnikom, skóra odzyskuje utracone piękno, blask 

oraz jedwabistą miękkość. Zalecane stosowanie jeden 

raz w tygodniu.

Oryginalne piwne mydło

glicerynowe 140 g

Piwne mydło glicerynowe na bazie piwa, przeznaczone 

do delikatnego oczyszczania i nawilżania skóry, bez 

efektu podrażnienia i suchości. Wyjątkowy skład 

delikatnych substancji czyszczących i gliceryny 

sprawia, że mydło nadaje się do codziennego użytku i 

jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry, 

również dla skóry bardzo wrażliwej lub suchej.
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Zestaw podarunkowy w kartonie -

MINI 1

Zestaw podarunkowy w kartonie - MINI 1 zawiera:

• Oryginalny piwny szampon 300ml

• Oryginalną piwną odżywkę do włosów 300ml

Zestaw podarunkowy w kartonie -

MINI 2

Zestaw podarunkowy w kartonie - MINI 2 zawiera:

• Oryginalny piwny szampon 300ml

• Oryginalny piwny żel pod prysznic 300ml

Zestaw podarunkowy w kartonie -

mały

Zestaw podarunkowy w małym kartonie zawiera:

• Oryginalny piwny szampon 300ml

• Oryginalną piwną odżywkę do włosów 300ml

• Oryginalny piwny żel pod prysznic 300ml
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Zestaw podarunkowy w kartonie -

duży

Zestaw podarunkowy w dużym kartonie zawiera:

• Oryginalne piwne mydło w płynie 500ml

• Oryginalny piwny olejek do kąpieli 500ml

• Oryginalny piwną relaksacyjną sól do kąpieli 600g

Zestaw podarunkowy w

drewnianej skrzyni

Zestaw podarunkowy w drewnianej skrzyni zawiera:

• Oryginalne piwne mydło w płynie 500ml

• Oryginalny piwny olejek do kąpieli 500ml

• Oryginalną piwną relaksacyjną sól do kąpieli 600g

• Oryginalny piwny szampon 300ml

• Oryginalną piwną odżywkę do włosów 300ml

• Oryginalny piwny żel pod prysznic 300ml
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Dystrybutor:
SAELA Sp. z o.o.

ul. Hodowlana 57,  54-109 Wrocław

NIP: 894-305-03-17 KRS: 0000491502

biuro@saela.pl

tel.: +48 697 090 741 
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