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O NAS

Początki produkcji Piwnych Kosmetyków SAELA sięgają roku 1999. 
Wieloletnia tradycja czeskiego piwowarstwa, jest dobrze znana i ceniona nie tylko w 

Polsce, ale również na całym świecie. 
 

Wszystkie nasze kosmetyki są wytwarzane ręcznie w małej, czeskiej 
manufakturze. Zawierają słynne czeskie piwo,  chmielowy ekstrakt oraz drożdże 

piwowarskie.

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem Piwnych Kosmetyków SAELA 
w Polsce.



O PIWNYCH 
KOSMETYKACH

Hipoalergiczne
Bez 

 parabenów

Drugie miejsce w 
składzie to  

PIWO 
 do 30%

Nie zawierają 
syntetycznych 

barwników  

Dla: 
kobiet,mężczyzn  

i 
dzieci od lat 3

Witaminy z 
grupy B, mikro i 
makro elementy

Hipoalergiczne



PRODUKTY



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.

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.



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. Zawartość chmielu wspomaga zdrowy przyrost włosów, 
eliminuje swędzenie oraz działa kojąco na skórę głowy.

Piwna odżywka do włosów 300 ml
Piwna odżywka do włosów z ochroną UV, 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 po umyciu 
nadając im naturalny i długotrwały połysk.



Piwna piana do kąpieli 500 ml
Piwna piana do kąpieli bazuje na chmielu, jest jednak uzupełniony o 
witaminy z grupy B i glicerynę. Witaminy mają właściwości 
regeneracyjne, gliceryna zaś przyczynia się do tego, że skóra staje 
się jedwabiście gładka. Dzięki takiemu połączeniu kąpiel zapewnia 
nie tylko uczucie odprężenia, ale i widoczną poprawę wyglądu skóry 
zauważalną już po pierwszym użyciu piany. Kosmetyk ma też 
działanie relaksujące i wyciszające.

Piwna relaksacyjna sól 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. Sól do kąpieli niweluje 
wewnętrzne i zewnętrzne napięcie, zmęczenie i stres oraz 

stymuluje metabolizm.



Piwne mydło w płynie 500 ml i 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

Piwny ochronny balsam do ust 4,2 g
Oryginalna piwna pomadka do ust. Unikalne połączenie olejków: 
arganowego, rycynowego, awokado, jak również masła shea, wosku 
pszczelego oraz chmielu, tworzy niesamowitą ochronę przed 
szkodliwym działaniem atmosferycznym. Posiada naturalny filtr UV, 
działa przeciwstarzeniowo, przyspiesza gojenie. Już po pierwszej 
aplikacji widoczne silne działanie regeneracji, nawilżenia, 
uelastycznienia, wygładzenia oraz zmiękczenia ust.



Piwne mleczko do ciała 500 ml
Dzięki zawartości alantoiny aktywnie wspomagamy regeneracje 
naskórka, a masło shea wygładza ją oraz działa nawilżając. Zawarty 
zaś w produkcie olej makadamia skutecznie dostarczy niezbędnych 
dla skóry i naturalnych kwasów oleopalmitynowych. Mleczko ma 
bardzo delikatną konsystencję i subtelny, ale niezwykle przyjemny 
zapach. Łatwo się rozprowadza po skórze i szybko się wchłania. Po 
zastosowaniu skóra staję się błyskawicznie miękka i nawilżona. 

Piwny olejek do kąpieli 500 ml
Olejek do kąpieli cechuje wysoka zawartość witaminy B, która 

wspomaga ogólną witalizacje skóry oraz wypłukuje z niej szkodliwe 
substancje. Działa na sparzoną słońcem słonecznym skórę. Kąpiel przy 

użyciu olejku ma także wpływ na cerę, włosy oraz mięśnie. Powoduje 
ich rozluźnienie i tym samym daję ulgę przy leczeniu bólów stawów czy 

pleców. Następuje wyraźna poprawa krążenia krwi, dzięki czemu 
wzmacniamy wydajnie pracę serca. Następuje regeneracja całego 

ciała, a także umysłu oraz zmniejszenie stresu. 



Piwna maseczka nawilżająca 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. W zestawie znajduje się 
szpatułka do nakładania maseczki.

Piwne mydło glicerynowe 140 g
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. Mydło zawiera zmielony chmiel, dzięki czemu delikatnie 
peelinguje twarz i ciało!



ZESTAWY PODARUNKOWE  
 

 
3 x 300 ml 
3 x 500 ml

2 x 300 ml 
2 x 500 ml

IDEALNY  
PREZENT

ZESTAW W DREWNIANEJ SKRZYNI
ZESTAWY  W KARTONOWYM 

OPAKOWANIU



KONTAKT
Telefon:  697 090 741 
Email:  biuro@saela.pl 
 www.piwnekosmetyki.pl



Zapraszamy do 
współpracy

Odwiedź nas 
www.piwnekosmetyki.pl


