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Szanowne Klientki i Klienci JUST,

Od ponad 90 lat marka JUST jest synonimem sukcesu i jakości. Jesteśmy szwajcarską firmą rodzinną,
która od trzech pokoleń buduje zaufanie Klientów, pozostając w harmonii z naturą i czerpiąc z jej 
bogactwa.

JUST obecny jest w ponad 30 krajach. Zajmuje się opracowaniem, produkcją i dystrybucją szeregu 
produktów do pielęgnacji ciała, kosmetyków i środków czystości na bazie ekstraktów roślinnych i 
składników naturalnych najwyższej jakości. Wszystkie artykuły marki JUST dostępne w Polsce są 
produkowane i kontrolowane wyłącznie w Szwajcarii.

Każdy produkt ma określone działanie i może być stosowany w zależności od indywidualnych 
potrzeb.To lecznicze siły płynące prosto z natury, które dzięki wysokiemu skoncentrowaniu 
charakteryzują się również dużą wydajnością i skutecznością.

Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze

JAKOŚĆ I INNOWACJE 
Tradycyjna szwajcarska firma z Walzenhausen w pięknym Appenzell tworzy produkty 

najwyższej szwajcarskiej jakości, dla zdrowia, urody i dobrego samopoczucia. Produkty te 
są starannie opracowywane i badane przez grono ekspertów Just. Powstają w oparciu o 

szeroką wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz najnowsze odkrycia naukowe.

Filozofia Just

NATURA
Bogactwo substancji roślinnych obecnych 

w przyrodzie pozwala na wytwarzanie 
naturalnych eliksirów dla ciała i duszy. 

Wykorzystując moc ziół tworzymy produkty 
poprawiające samopoczucie i jakość życia.

ZAUFANIE
Od ponad 90 lat marka JUST cieszy się 
zaufaniem na całym świecie. Zawsze 

staramy się być blisko naszych Klientów 
i szybko reagować na bieżące potrzeby 

rynku. Ponadto stawiamy na profesjonalne 
doradztwo podczas zakupów.

INNOWACJE
Istotnym elementem filozofii JUST jest 

ciągłe poszukiwanie innowacji. W naszych 
nowoczesnych laboratoriach każdego dnia 
eksperci JUST opracowują i testują nowe 

składniki oraz produkty z myślą o najbardziej 
wymagających Klientach.

JAKOŚĆ
Dobre samopoczucie naszych Klientów jest 

dla nas najważniejsze. W związku z tym 
stosujemy wyłącznie surowce najwyższej 

jakości pochodzące z wyselekcjonowanych 
upraw oraz współpracujemy z niezawodnymi 

dostawcami, dzięki czemu niezmiennie 
możemy zagwarantować najwyższą jakość.

Zachęcamy do zapoznania się  z 
niniejszym katalogiem. Jesteśmy 

pewni, że wybierając produkty 
JUST doświadczą Państwo zupełnie 

nowej jakości życia.
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Ziołowe kremy Just

SIŁA NATURY W DOMOWEJ APTECE 

Ziołowy krem z arniką, 
czarcim pazurem
i żywicą z kadzidłowca

Innowacyjne i wyjątkowe 
połączenie trzech niezwykle 
skutecznych roślin sprawia, że krem 
działa zbawiennie na uciążliwe i 
chroniczne bóle układu ruchowego. 
Ekstrakty roślinne zawarte w 
kremie przyspieszają regenerację 
uszkodzonych tkanek, zwalczają 
stany zapalne, łagodzą ból, 
zmniejszają opuchliznę, pomagają 
zachować ruchomość stawów. 
Polecany dla osób cierpiących na 
bóle mięśni, ścięgien, kręgosłupa i 
stawów. Doskonały przy urazach, 
obrzękach, stłuczeniach. Nie 
rozgrzewa, szybko się wchłania.

60 ml | Art. 8503

Ziołowy krem z 
jałowcem

Szybko łagodzi ból, działa 
odprężająco dając uczucie 
ciepła. Przynosi ulgę w 
bólach pleców i kręgosłupa, 
rozgrzewa i rozluźnia bolące 
mięśnie. Łagodzi dolegliwości 
stawów w zimne i wilgotne dni. 
Pomocny przy niwelowaniu 
kontuzji sportowych, naciągnięć, 
nadwyrężeń. Działa również 
zbawiennie na drogi oddechowe, 
pomocny w czasie przeziębienia, 
kaszlu.

60 ml | Art. 8527

W serii dostępna również:
Jałowcowa esencja do kąpieli

Natura ma lekarstwo na wszystko!  
Uzupełnij domową apteczkę o ziołowe kremy, które pozwoląTobie i Twojej rodzinie 

cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem każdego dnia.

ZIOŁOWA APTEKA

TOP PRODUKT

Ziołowy żel z szałwią 

Chłodzi, pobudza, odświeża i nadaje przyjemny 
zapach w mgnieniu oka. Wyjątkowa żelowa formuła 
z szałwią i skrobią ryżową szybko się wchłania, nie 
natłuszcza i sprawia, że skóra staje się przyjemnie 
osuszona. Ziołowy żel z szałwią ma działanie chło-
dzące i nawilżające, jest idealnym rozwiązaniem 
przy nieprzyjemnym poceniu się i napadach gorąca. 
Dzięki antybakteryjnemu i dezynfekującemu dzia-
łaniu szałwii, melisy, arniki i żółtej goryczki, żel 
łagodzi stany zapalne i koi podrażnioną skórę. 
Polecany po goleniu i depilacji. Pomaga w przy-
padku urazów sportowych i bólu mięśni. Zapobiega 
powstawaniu zakwasów po wysiłku fizycznym.

60 ml | Art. 8776

Ziołowy krem z 
żywokostem lekarskim

Silne działanie regenerujące, 
przeciwzapalne, a także 
przeciwbólowe żywokostu 
wspomaga w leczeniu urazów 
układu ruchowego: stłuczeń, 
skręceń, naciągnięć, złamań. 
Wywołuje ziarninowanie, 
rozluźnia napięte mięśnie, 
zmniejsza obrzęki. Pomocny 
przy leczeniu zmian 
zwyrodnieniowych stawów, 
skurczach, żylakach. Działa 
chłodząco, dzięki żelowej 
konsystencji szybko się wchłania.

60 ml | Art. 549

Ziołowy krem z tymiankiem 

Tymianek, eukaliptus, sosna i kamfora zawarte 
w kremie działają przeciwzapalnie, wykrztuśnie, 
udrażniają drogi oddechowe. Idealny środek na 
przeziębienie, katar, kaszel, zapalenie zatok. Reguluje 
procesy trawienne. Uśmierza bóle menstruacyjne. 
Pomocny przy chorobach stawów, zapaleniach 
mięśni, wiązadeł, bólach kręgosłupa. Intensywny 
aromat działa pobudzająco  i poprawia koncentrację.

60 ml | Art. 8528

W serii dostępna również:  
Tymiankowa esencja do kąpieli

ZIOŁOWA APTEKA

TOP PRODUKT
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Ziołowy krem z malwą

Połączenie ekstraktu z malwy, 
jeżówki, rumianku i ruszczyka 
kolczastego sprawia, że krem 
doskonale nadaje się do skóry 
wrażliwej, podrażnionej oraz 
naczyniowej. Wykazuje silne 
właściwości łagodzące i 
przeciwzapalne, uzupełnia płaszcz 
lipidowy naskórka. Krem działa 
niezwykle kojąco i sprawia, że   
nawet bardzo sucha skóra staje się 
elastyczna, miękka i sprężysta.
 
60 ml | Art. 3524

W serii dostępne również: 
Malwa Emulsja
Malwa Dezodorant w kulce

Lawendowy krem

Koi i regeneruje zniszczoną skórę. 
Może być stosowany jako krem 
nawilżający, łagodzi podrażnienia 
skóry. Działa antyseptycznie. 
Lawenda doskonale sprawdza 
się przy oparzeniach skóry. 
Zwalcza objawy cellulitu. 
Działa uspokajająco, pomaga 
w zasypianiu. Krem można 
stosować do masażu. Pozostawia 
przyjemne uczucie chłodzenia. 
Zapach lawendy odstrasza 
owady. 

60 ml | Art. 3509

W serii dostępny również: 
Olejek lawendowy

Najwyższej jakości wyciągi roślinne, minerały oraz unikalna kompozycja składników 
aktywnych gwarantują wyjątkową skuteczność w łagodzeniu dolegliwości 
układu mięśniowo-kostnego, jak również w codziennej pielęgnacji skóry. 

Ziołowy krem z 
nagietkiem lekarskim

SOS na ratunek i opatrunek dla 
skóry. Działa przeciwzapalnie, 
dezynfekuje, przyspiesza proces 
gojenia ran, uszkodzeń po 
oparzeniach. Polecany przy 
odmrożeniach, skaleczeniach, 
ukąszeniach. Działa ochronnie 
na skórę zimą. Wzmacnia 
naczynia krwionośne. Regularnie 
stosowany sprzyja likwidacji 
„pajączków”. Uelastycznia blizny 
i szwy pooperacyjne, zapobiega 
powstawaniu zrostów. 

60 ml | Art. 8524

ZIOŁOWA APTEKA

Wrażliwa skóra wymaga specjalnej pielęgnacji, która zapewni jej zdrowy  
i promienny wygląd. Kosmetyki JUST skutecznie chronią i pielęgnują  

skórę delikatną i skłonną do podrażnień.

Ziołowy krem z rzeżuchą

Szukasz naturalnego sposobu 
na przebarwienia na skórze - 
wypróbuj ekstrakt z rzeżuchy. 
Krem z rzeżuchą widocznie 
rozjaśnia przebarwienia 
spowodowane wiekiem i 
inne zmiany pigmentowe, nie 
wybielając pozostałych partii skóry. 
Wzbogacony zrównoważonym 
systemem filtracji UVA i UVB 
skutecznie zapobiega tworzeniu 
się nowych przebarwień. Można 
go stosować do pielęgnacji  całej 
twarzy, dłoni i ciała. Polecany do 
stosowania zarówno w przypadku 
małych jak i dużych przebarwień. 

60 ml | Art. 8550

Ziołowy krem z olejkiem 
z drzewa herbacianego, 
manuki i rosaliny

Krem zawiera unikalne połączenie 
trzech olejków eterycznych, 
dzięki którym likwiduje 
stany zapalne skóry, łagodzi 
podrażnienia, łuszczenie, świąd, 
zaczerwienienia. Polecany dla 
skóry wrażliwej. Skuteczny w 
leczeniu trądziku, opryszczki, 
grzybicy, brodawek. Likwiduje 
świąd po ukąszeniu owadów.

60 ml | Art. 8513

W serii dostępne również:
Olejek z drzewa herbacianego, 
Szampon do włosów z olejkiem z 
drzewa herbacianego

Ziołowy krem San’Activ

Idealny do skóry z niedoskona-
łościami. Nawilża, chroni cienką 
i osłabioną skórę pozostawiając 
ją elastyczną i gładką. Łagodzi  
podrażnienia, stany zapalne, 
zmiany alergiczne. Pomaga 
zwalczać objawy łuszczycy, 
działa przeciwświądowo. Przy 
skórze trądzikowej zmniejsza 
zaskórniki oraz reguluje wydzie-
lanie sebum.

60 ml | Art. 8452

W serii dostępne również:
Szampon do włosów San’Activ 

ZIOŁOWA APTEKA

TOP PRODUKT TOP PRODUKT
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Dlaczego kremy ziołowe Just? 

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE 
Kremy ziołowe JUST są bardzo wydajne ze względu na wysoki stopień 

koncentracji roślinnych składników aktywnych. Dzięki zdolności przenikania 
do głębokich warstw skóry, kremy te wykazują długotrwałe działanie.

EKOLOGICZNE UPRAWY 
Olejki eteryczne i ekstrakty roślinne zawarte w kremach pochodzą z kontrolowanych, 

ekologicznych upraw, co gwarantuje im najwyższą jakość oraz czystość.

SKUTECZNOŚĆ 
Wyjątkowa kombinacja unikalnych składników roślinnych, olejków 

eterycznych, witamin i minerałów zawartych w każdym kremie 
zapewnia jego niezwykłą skuteczność i wyjątkowe właściwości.

PIELĘGNACJA 
Naturalne składniki zawarte w kremach zapewniają skórze odpowiednią pielęgnację i 

ochronę przez cały dzień. Kremy ziołowe JUST mogą być stosowane przez całą rodzinę. 

Olejki eteryczne Just

BEZCENNY DAR NATURY 
Olejki eteryczne to silnie skoncentrowana esencja z roślin posiadających niezwykłe 

właściwości. To dzięki nim powstała taka dziedzina nauk, jak aromaterapia, zajmująca 
się wykorzystywaniem olejków eterycznych w celach terapeutycznych i leczniczych. 

WZMOCNIJ CIAŁO I UMYSŁ 
Trudno byłoby wymienić wszystkie dobroczynne właściwości olejków, jednak niektóre 

są charakterystyczne i wspólne dla większości z nich. Większość działa odkażająco, 
przeciwzapalnie i wzmacnia układ odpornościowy. Niektóre potrafią uspokoić, inne 
pobudzić, poprawić nastrój i koncentrację, pomóc w przypadku bólu lub zmęczenia. 

Olejki sprawdzają się również w kosmetyce, dzięki swoim właściwościom stały się 
jednymi z najbardziej cenionych składników przeróżnych produktów pielęgnacyjnych.

Możliwości wykorzystania olejków eterycznych są bardzo szerokie,  
a odpowiednio dobrane mogą zdziałać prawdziwe cuda.

KREMY I OLEJKI ETERYCZNE JUST
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Olejek 31 ziół dostęny w dwóch wersjach:

Olejek 31 ziół® 50 ml
Art. 8525

TOP 

PRODUKT

Olejek 31 ziół® 4x20 ml
Art. 507

OLEJKI ETERYCZNE

Olejek 31 ziół®

NAJLEPSZE Z NATURY
Poznaj jeden z  

najlepszych produktów JUST, 
któremu zaufały miliony 
osób na całym świecie.

Olejki eteryczne od wieków były wykorzystywane przez człowieka do wspomagania 
zdrowia. Ty również odkryj ich zbawienne właściwości.

OLEJKI ETERYCZNE

Olejek sosnowy

Poprawia ukrwienie skóry i 
przemianę materii. Orzeźwia, 
pobudza, poprawia koncentrację, 
zwiększa wydolność organizmu 
w stanach osłabnienia, łagodzi 
dolegliwości reumatyczne i 
napięcia mięśniowe. Może być 
stosowany przy dolegliwościach  
związanych z układem 
moczowym. Wzmacnia układ 
odpornościowy, ułatwia 
oddychanie i wykazuje 
działanie przeciwzapalne przy 
przeziębieniu, zapaleniu zatok.

10 ml | Art. 3825

Olejek z drzewa 
herbacianego, manuki i 
rosaliny

Unikalne połączenie olejków 
eterycznych o silnym działaniu 
przeciwzapalnym, przeciwgrzybicz-
nym, przeciwbakteryjnym. Naturalny 
środek stosowany przy trądziku, 
wypryskach i wysypkach skórnych, 
łuszczycy, liszaju. Przyspiesza proces 
gojenia ran, skaleczeń, owrzodzeń, 
pęcherzy, czyraków, odleżyn, od-
mrożeń, odparzeń. Olejek polecany 
w przeziębieniu, katarze, zapaleniu 
zatok i męczącym kaszlu. Płukanki 
z użyciem olejku przyniosą szybką 
ulgę przy bólu gardła, zapaleniu 
migdałków i krtani.

10 ml | Art. 3816

TOP PRODUKT

Olejki eteryczne

W HARMONII Z NATURĄ

Olejek eukaliptusowy

Skuteczny w leczeniu 
przeziębień, kaszlu i chorób 
układu oddechowego. Inhalacje 
przynoszą ulgę w katarze, a 
płukanie jamy ustnej łagodzi ból 
i zapalenie gardła. Używany 
do masażu pomaga na bóle 
związane z zapaleniem ścięgien, 
bóle mięśniowe, reumatyczne, 
artretyczne. Poprawia 
odporność organizmu. 
 
10 ml | Art. 3802

Wysoce skoncentrowana kompozycja 31 naturalnych olejków eterycznych i ekstraktów ziołowych zapewnia 
całej rodzinie wszechstronne zastosowanie. Kompozycja „31 ziół” zawiera naturalne olejki z eukaliptusa, słodkiej 
pomarańczy, mięty, anyżu, cytryny, żeń-szenia, kosodrzewiny, rozmarynu, kopru włoskiego, gałki muszkatołowej, 

tymianku, jałowca i innych wspaniałych roślin. 

 

SEKRET TKWI W HARMONIJNEJ, SPRAWDZONEJ 
RECEPTURZE, W KTÓREJ WSZYSTKIE SKŁADNIKI  

DZIAŁAJĄ ZE SOBĄ SYNERGICZNIE 

Przemęczenia, problemy 
z koncentracją  

Orzeźwia, dodaje sił i 
pobudza do działania.

Przeziębienia  
Przynosi ulgę, łagodzi 
objawy, udrażnia drogi 
oddechowe, wspomaga układ 
odpornościowy i przyspiesza 
proces regeneracji organizmu.

Stres i bezsenność  
Wycisza, uspokaja i 
ułatwia zasypianie.

Ukąszenia owadów  

Usuwa zaczerwienienie, 
łagodzi świąd i obrzęk. 

Choroby jamy ustnej 
Przyspiesza proces gojenia aft, 
opryszczki i zajadów, łagodzi 
zapalenie i krwawienie dziąseł.

Bóle różnego pochodzenia 
Zmniejsza chroniczny ból stawów, 
skurcze i napięcia mięśniowe, łagodzi 
ból głowy, pomaga przy migrenie.

Niestrawność  

Poprawia metabolizm, działa 
rozkurczowo zmniejszając 
dolegliwości układu trawiennego, 
łagodzi dolegliwości związane 
z chorobą lokomocyjną.
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Olejki eteryczne

DLA CIAŁA I UMYSŁU
Zwróć się w stronę natury i znajdź w niej ukojenie, spokój i energię do działania. 

Wybierz to czego potrzebujesz Ty i Twoje ciało i daj się oczarować pięknym zapachom!   

Olejek lawendowy 

Olejek przyspiesza gojenie i 
zabliźnianie ran po oparzeniach 
i uszkodzeniach naskórka. 
Działa antyseptycznie, koi 
podrażnioną i swędzącą skórę. 
Odpręża, uspokaja, poprawia 
samopoczucie. Polecany przy 
zaburzeniach snu oraz w 
okresie wzmożonego napięcia 
nerwowego i stresu. Chroni 
przed ukąszeniem owadów.

10 ml | Art. 3804

W serii dostępny również:
Lawendowy krem 60 ml

Olejek antystresowy 

Relaksuje, uspokaja, odpręża. 
Połączenie 15 olejków 
eterycznych pomaga w 
walce ze skutkami stresu 
i nerwowości. Dodaje sił 
witalnych, zwiększa wydajność, 
poprawia koncentrację. 
Łagodzi zmęczenie fizyczne, 
jak i psychiczne. Pomaga 
na ból głowy i napięciowe 
bóle mięśniowe. Stosowany 
przed snem wycisza i ułatwia 
zasypianie.

10 ml | Art. 3995

OLEJKI ETERYCZNE

Olejek pomarańczowy

Wpływa pozytywnie na układ 
nerwowy. Działa harmonizująco, 
łagodzi zaburzenia snu, niweluje 
uczucie przygnębienia, apatię. 
Pobudza do działania. Działa 
antyseptycznie i dezynfekująco. 
Dodany do kosmetyków 
pomaga w walce z cellulitem. 
Łagodzi stany zapalne, pomaga 
pozbyć się blizn po trądziku, 
poprawia sprężystość i jędrność 
skóry. Pobudza przemianę 
materii. Przywraca harmonię i 
równowagę, poprawia nastrój, 
zwiększa odporność na stres 
oraz łagodzi uczucie lęku i 
niepokoju.

10 ml | Art. 3806

Olejki to nie tylko przyjemny zapach, ale również cudowne właściwości. 
Odkryj ich zalety w codziennej pielęgnacji ciała i  

w dbaniu o dobre samopoczucie.
  

Olejek cytrynowy

Wzmacnia odporność organizmu, 
poprawia koncentrację i zdolność 
do zapamiętywania. Odświeża 
i ożywia w stanach osłabienia 
oraz poprawia nastrój w 
stanach przygnębienia. Działa 
antyseptycznie, bakteriobójczo 
i przeciwwirusowo. Stosowany 
w kosmetyce – wybiela plamy 
pigmentacyjne, wzmacnia skórę 
naczynkową. Stymuluje porost 
włosów, wzmacnia i wybiela 
paznokcie.

10 ml | Art. 3801

Olejek ENERGY+  

Dodatkowa porcja energii. 
Doskonale ułożona kompozycja 
olejków eterycznych o przy-
jemnym cytrusowym zapachu 
orzeźwia, ożywia i pobudza 
do działania. Poprawia nastrój i 
pozytywnie wpływa na kondycję 
psychiczną. W sytuacjach 
stresowych, wymagających 
skupienia uspokaja i łagodzi stany 
napięcia nerwowego. Poprawia 
koncentrację, procesy myślowe 
i zwiększa pewność siebie. 
Polecany dla młodzieży w wieku 
szkolnym, studentów w trakcie 
sesji egzaminacyjnej i osób doro-
słych pracujących umysłowo. 

10 ml | Art. 3997

OLEJKI ETERYCZNE

Olejek 3 mięty

Idealnie dobrana mieszanka 
olejków trzech rodzajów mięty 
zapewnia nowy, charaktery-
styczny zapach i optymalne 
działanie. Połączenie mięty pie-
przowej o odświeżającym zapa-
chu, ze słodkim zapachem mięty 
zielonej oraz miętą polną bogatą 
w mentol działa pobudzająco, 
orzeźwiająco i dodaje energii. 
Pomaga w stanach zmęczenia, 
łagodzi bóle głowy, wspiera 
przy pracy umysłowej, łagodzi 
problemy układu pokarmowego 
oraz wspiera pracę i wydajność 
płuc.

10 ml | Art. 3850

TOP PRODUKT
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ZAPEWNIJ SOBIE WEWNĘTRZNY SPOKÓJ, 
RÓWNOWAGĘ I UKOJENIE

Olejek z geranium

Szczególnie polecany dla kobiet. Wpływa korzystnie 
na zdrowie, samopoczucie i urodę. Stymuluje pracę 
układu nerwowego, pomaga w przypadku zachwiania 
równowagi hormonalnej w organizmie. Łagodzi 
przebieg menopauzy oraz objawy zespołu napięcia 
przedmiesiączkowego, takie jak zły nastrój, nadmierna 
nerwowość i bóle menstruacyjne. Olejek polecany jest 
również do pielęgnacji skóry. Wykazuje właściwości 
ściągające, antyseptyczne i antybakteryjne, dzięki 
czemu sprawdza się w przypadku problemów 
dermatologicznych, drobnych skaleczeń lub oparzeń. 
W przypadku cery dojrzałej poprawia elastyczność, 
napina skórę twarzy i spowalnia efekty starzenia. 

10 ml | Art. 6820

Olejek Medytacja

Wyselekcjonowana mieszanka olejków eterycznych 
zapewnia chwile pełne relaksu, wewnętrzny spokój, 
równowagę emocjonalną oraz dodaje energii 
życiowej. Olejek pozwala zebrać myśli, uspokaja, 
koi i poprawia koncentrację. Pomaga w uzyskaniu 
świadomego oddechu i odnalezieniu wewnętrznego 
centrum. Zapach eterycznych olejków roślinnych 
z egzotyczną, aromatyczną limnofilą, kojącym 
drzewem sandałowym oraz uspokajającym olejkiem 
lawendowym i bergamotowym relaksuje i wprawia 
w dobre samopoczucie. Mieszance towarzyszy 
owocowy zapach pomarańczy i aromatyczne nuty 
paczuli. 

10 ml | Art. 76782

NOWOŚĆ

OLEJKI ETERYCZNE

DLA ZDROWIA, 
SAMOPOCZUCIA I URODY!  

Olejek Balance & Joy

Wyjątkowa kompozycja o 
orzeźwiającym, świeżym zapa-
chu, optymalnie dostosowana do 
potrzeb dzieci, uczniów, studen-
tów i osób dorosłych w przej-
ściowych sytuacjach stresowych. 
Zmniejsza nerwowość i uczucie 
niepokoju, uspokaja, przywraca 
stan wewnętrznej równowagi, 
radość i pozytywne myślenie. 
W trudnych sytuacjach wycisza 
nadmiern emocje, pozwala zebrać 
myśli i skupić się na rzeczach 
ważnych. Świeży, cytrusowy 
zapach pobudza i ożywia zmysły, 
poprawia koncentrację i wspo-
maga zdolność uczenia się. Olejek 
Balance & Joy, stworzony głównie 
z myślą o młodzieży uczącej się, 
dodaje otuchy, energii i odwagi, 
przywraca pewność i wiarę w 
siebie oraz motywuje do działania.

10 ml | Art. 3851

OLEJKI ETERYCZNE

Olejek Guduchi

„Boski nektar” stanowiący pod-
stawę dobrego samopoczucia i 
zdrowia. Synergiczne połączenie 
olejku guduchi z wysokiej jakości 
naturalnymi olejkami eterycznymi 
z cytryny, limonki, rozmarynu, 
lawendy i kamfory. Kompozycja 
pobudza do działania, zwięk-
sza zdolność do nauki i zapa-
miętywania, odświeża umysł 
i pomaga odzyskać utraconą 
energię. Skuteczny w przypadku 
braku koncentracji, trudności z 
zapamiętywaniem lub w stanach 
ogólnego przemęczenia. Poprawia 
samopoczucie. Łagodzi ból głowy, 
regeneruje po stresującym dniu 
oraz zapewnia harmonię i radość 
życia. 

10 ml | Art. 600

Olejek Gardenia

Idealny na uspokojenie i odprę-
żenie. Olejek powstał z myślą 
o kobietach, które cierpią na 
zaburzenia równowagi emocjo-
nalnej. Wybrana kompozycja z 
olejków eterycznych gardenii, 
jaśminu, patchouli, eukaliptusa i 
sosny, relaksuje ciało i umysł oraz 
przygotowuje do nocnego odpo-
czynku. Owocowo-drzewny 
zapach łagodzi napięcia emocjo-
nalne, takie jak stres, drażliwość, 
niepokój oraz przemęczenie. 
Olejek z gardenii w naturalny 
sposób pomoże zachować 
wewnętrzną równowagę i wital-
ność oraz sprawi, że odzyskamy 
radość życia.

10 ml | Art. 3702
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Leksykon ziół

SZWAJCARSKA TRADYCJA ZIELARSKA 
ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ

Wyjątkowe olejki i esencje to wspaniały dar natury. Dzięki ogromnemu  
doświadczeniu i wiedzy, JUST czerpie wysoką skuteczność z unikalnych ziół 

szwajcarskich i najlepszych ziół z całego świata.

Rozmaryn
Działa orzeźwiająco, 
antybakteryjnie, 
poprawia krążenie krwi, 

koi nerwy.

Jałowiec
Pobudza, poprawia 

krążenie krwi. Na układ 
mięśniowo-szkieletowy, 

daje uczucie ciepła.

Melisa
Uspokaja, harmonizuje, 
odpręża. Na bezsenność, 
niepokój i złe samopoczucie.

Drzewo herbaciane
Działa antybakteryjnie, przeciwwirusowo, 
grzybobójczo. Na problemy skórne, takie 

jak trądzik, grzybica stóp i łupież.

Szałwia
Działa dezynfekująco, 

łagodząco, przeciwzapalnie.
Przy nadmiernym poceniu się, 

bólu gardła i kaszlu.

Eukaliptus
Motywuje, pobudza, 
Na przeziębienie i stany 
przemęczenia.

Mięta
Chłodzi, odświeża, 

ożywia. Na przeziębienia, 
bóle głowy i ciała.

Tymianek
Działa przeciwzapalnie,

antybakteryjnie,
przeciwdrobnoustrojowo.

Na problemy z oddychaniem.

W JUST zawsze staramy się opracowywać innowacyjne produkty na bazie ziół. 
Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby naszych klientów. Na tej podstawie 

szukamy idealnej kompozycji składników aktywnych. Wiedza o tym, gdzie znaleźć 
surowce najwyższej jakości i jak je idealnie łączyć, wymaga dogłębnych badań 
naszych ekspertów. W końcu tylko to, co najlepsze ze świata roślin pozwala 

cieszyć się dobrym samopoczuciem w zgodzie z naturą. 



18   19

Vital Just 

TWÓJ KLUCZ  
DO PIĘKNEJ CERY 

PIELĘGNACJA TWARZY

VITAL JUST 
Tonik do twarzy 

Dokładnie oczyszcza skórę z 
cząstek zanieczyszczeń i sebum. 
Nawilża skórę już w trakcie 
stosowania. Tonik delikatnie 
harmonizuje partie skóry mające 
skłonność do przetłuszczania się. 
Dzięki działaniu tonizującemu 
cera staje się promienna, czysta 
i świeża. Produkt przeznaczony 
do skóry wrażliwej i mieszanej. 
Przyjemny zapach na bazie 
naturalnej wody różanej. 
 
150 ml | Art. 3386

VITAL JUST  
Płyn do demakijażu   

Delikatnie usuwa makijaż i  
zanieczyszczenia skóry.  
Formuła 3 w 1 pielęgnuje skórę 
twarzy, ust i okolice oczu. 
Dzięki strukturze micelarnej, 
cząstki zanieczyszczeń są 
otaczane i delikatnie usuwane 
ze skóry. Wysokiej jakości 
składniki aktywne wspoma-
gają regenerację komórek, 
łagodzą podrażnienia skóry 
i poprawiają jej wygląd. 
Idealny dla skóry wrażliwej. 

150 ml | Art. 3387

VITAL JUST  
Żel do mycia twarzy

Zawiera wyciągi z szarotki 
alpejskiej, róży prowansalskiej i 
owocu dzikiej róży, olejek neroli 
oraz unikalne środki czyszczące 
przyjazne dla skóry. Dogłębnie 
oczyszcza, usuwa pozostałości 
makijażu, martwy naskórek, 
sebum. Zachowuje naturalny 
poziom nawilżenia i barierę 
ochronną skóry. Sprawia, że 
staje się ona delikatna, świeża, 
nawilżona. Odpowiedni do 
każdego rodzaju skóry.

125 ml | Art. 3388

Balsam z ziołami  
alpejskimi   

Naturalna siła alpejskich ziół, 
połączona z cennymi właści-
wościami szlachetnych olejków 
eterycznych i składników 
pielęgnacyjnych. Aromat ziół 
działa zbawiennie na drogi 
oddechowe, pomaga na katar, 
problemy z zatokami. Pomaga 
w bólach głowy, napięciach 
pleców i karku. Rozluźnia 
mięśnie po aktywności fizycznej, 
łagodzi dolegliwości związane z 
kontuzjami. Zmniejsza uczucie 
swędzenia po ukąszeniach 
owadów. 

13 ml | Art. 3519

Eucasol  

Aktywny kompleks roślinny, 
połączenie eukaliptusa, rozma-
rynu, mięty, kosodrzewiny w 
naturalny sposób udrażnia nos 
i drogi oddechowe, ułatwia 
oddychanie oraz zasypianie. 
Środek profilaktyczny w okresie 
grypy i przeziębień. Polecany 
w leczeniu zapalenia zatok, 
alergii i kataru. Eucasol sprzyja 
koncentracji uwagi, zmniejsza 
zmęczenie u osób pracujących 
umysłowo. Produkt dla całej 
rodziny, szczególnie polecany 
dla małych dzieci.

75 ml | Art. 581

SIŁA APPENZELSKIEJ TRADYCJI ZIÓŁ
Najlepsze kompozycje olejków eterycznych JUST. 

Natura w zasięgu ręki - zawsze wtedy, gdy jej potrzebujesz.

TOP PRODUKT

Sól do kąpieli Eucasol  

Wyjątkowe połączenie natural-
nych, wysoce skutecznych olej-
ków eterycznych i Soli z Morza 
Martwego stanowi relaksujący, 
pielęgnujący i korzystnie wpływa-
jący na drogi oddechowe dodatek 
do kąpieli. Sól z Morza Martwego 
korzystnie wpływa na układ 
mięśniowo-szkieletowy, rozluźnia 
mięśnie i pielęgnuje skórę. Unikalne 
połączenie olejków z eukalip-
tusa, kosodrzewiny, mięty polnej, 
rozmarynu, wraz z kamforą i men-
tolem oczyszcza drogi oddechowe 
i ułatwia oddychanie. W stanach 
przemęczenia i osłabienia Sól 
Eucasol pomoże się zrelaksować, 
poprawi samopoczucie i pobudzi 
nasz organizm.

250 g | Art. 290

NOWOŚĆ

OLEJKI ETERYCZNE
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SZAROTKA ALPEJSKA
•  Silny antyoksydant
•  Nawilża
•  Łagodzi i redukuje podrażnienia

Vital Just  

ROŚLINNE SKŁADNIKI AKTYWNE

RÓŻA DAMASCEŃSKA
•  Nawilża i chroni skórę      
   przed wysuszeniem
•  Działa antybakteryjnie

ŚNIEŻYCA LETNIA
•  Wygładza skórę
•  Spowalnia proces 
   starzenia się skóry twarzy
•  Wyrównuje koloryt cery

KROKUS
•  Pobudza produkcję kolagenu 
    i elastyny
•  Przywraca  elastyczność 
   i jędrność

ALGI ŚNIEŻNE
•  Chronią i przedłużają      
    życie komórek skóry

PIWONIA
•  Poprawia koloryt skóry
•  Poprawia właściwości 
   mechaniczne skóry, wyraźnie
   zwiększając jej elastyczność

VITAL JUST  
Peeling do twarzy

Odpowiedni do każdego rodzaju skóry, zwłasz-
cza suchej i bardzo suchej. Drobne mikroczą-
steczki peelingu z dodatkiem bambusa i płat-
ków róży dokładnie usuwają zanieczyszczenia 
i martwy naskórek. Zapobiega powstawaniu 
zaskórników, przyspiesza procesy regeneracji 
skóry. Zwęża pory, oczyszcza skórę, nadając 
jej świeży i promienny wygląd.

50 ml | Art. 3389

VITAL JUST 
Nawilżająca maseczka do twarzy

Pielęgnująca i nawilżająca maseczka do twarzy 
z wyciągiem z szarotki alpejskiej i kompleksem 
olejków z róż. Masło shea i kwas hialuronowy 
pielęgnują i odżywiają skórę - zapobiegając 
jej przedwczesnemu starzeniu się. Redukuje 
drobne zmarszczki i oznaki stresu widoczne na 
skórze, która staje się odprężona, zachwycają-
co zrelaksowana już od pierwszego zastoso-
wania. 

75 ml | Art. 3390  

OCZYSZCZANIE SKÓRY
Nawilżenie i pielęgnacja już w trakcie 
stosowania. Czysta skóra to podstawa 
prawidłowej pielęgnacji twarzy. 

Stwórz swój własny, skuteczny program pielęgnacji twarzy dobrany odpowiednio 
 do Twoich potrzeb. Ciesz się czystą, zdrową i promienną skórą przez długie lata.  

PIELĘGNACJA TWARZY

VITAL JUST Żel nawilżający do twarzy

Intensywnie nawilżający żel do każdego rodzaju skóry, 
w szczególności do mieszanej i tłustej. Zawiera alpejski 
kompleks nawilżający, kwas hialuronowy i wyciąg 
z żółtego masła palmowego. Chroni głębokie warstwy 
skóry przed przesuszeniem, zapewniając im optymalne 
nawilżenie. Dba o jednolity wygląd skóry, zmniejsza 
ilość wydzielanego sebum, zwęża pory. Skóra jest 
odpowiednio zmatowiona bez efektu świecenia.

50 ml | Art. 3393 

REGENERACJA I ODŻYWIENIE 
 

Skoncentrowane składniki aktywne zawarte w kosmetykach VITAL JUST zapewnią skórze 
twarzy skuteczną pielęgnację i regenerację.  

VITAL JUST Serum regenerujące

Intensywnie odżywiające, nawilżające  
energetyzujące serum dla wymagającej skóry. 
Wspomaga naturalne mechanizmy regeneracji skóry. 
Zawiera alpejski kompleks nawilżający, algę śnieżną i 
witaminę C. Redukuje przebarwienia i plamy pigmen-
tacyjne. Przywraca naturalną równowagę, witalność 
i elastyczność. Drobne zmarszczki są wyraźnie 
wygładzone, a skóra odzyskuje wyrównany koloryt i 
młody wygląd. 

30 ml | Art. 3394

VITAL JUST Krem pod oczy i wokół ust

Kompleksowa pielęgnacja, zapewniająca skórze wital-
ność i intensywne nawilżenie. Przeciwdziała oznakom 
starzenia się skóry, zatrzymuje proces utraty kolagenu. 
Wspomaga procesy regeneracji skóry, wzmacnia jej ba-
rierę ochronną. Redukuje i wygładza drobne zmarszczki 
i bruzdy nosowo-wargowe. Poprawia i napina skórę 
czoła, wokół oczu i ust. Usta wyglądają na pełniejsze i 
bardziej jędrne. 

30 ml | Art. 3395

PIELĘGNACJA TWARZY

TOP PRODUKT
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VITAL JUST Krem 24h

Nawilżający i regenerujący krem 
24h odpowiedni dla skóry wyma-
gającej. Składniki aktywne: alpejski 
kompleks nawilżający, alga 
śnieżna oraz piwonia zapewniają 
skórze stałe nawilżenie, zapobie-
gają wiotczeniu skóry i wyraźnie 
wzmacniają jej elastyczność.  
W ciągu dnia krem chroni skórę 
przed szkodliwym wpływem 
środowiska. Napina i wygładza 
kontury twarzy, zmniejsza oznaki 
starzenia. Skóra nabiera blasku, 
cera staje się jednolita, a prze-
barwienia są mniej widoczne. 
Wspomaga procesy regene-
racji skóry podczas nocnego 
odpoczynku. 

50 ml | Art. 3396 

VITAL JUST 
Krem na dzień SPF 10

Wygładzający krem na dzień do 
każdego rodzaju skóry. Alpejski 
kompleks nawilżający, wyciąg ze 
śnieżycy letniej i olejki pielęgna-
cyjne dostarczają skórze długo-
trwałego nawilżenia, redukują 
drobne zmarszczki oraz zapo-
biegają powstawaniu nowych. 
Krem chroni skórę przed utratą 
jędrności. Zapobiega przedwcze-
snemu starzeniu się skóry. Filtr 
UV zapewnia ochronę przed 
szkodliwym wpływem promieni 
słonecznych. Krem pozostawia 
skórę gładką i niebywale miękką 
w dotyku.

50 ml | Art. 3391 

VITAL JUST 
Krem na noc 

Odżywczy krem na noc odpo-
wiedni do każdego rodzaju skóry. 
Alpejski kompleks nawilżający 
połączony z wyciągiem z krokusa 
i wysokogatunkowymi olejkami 
pielęgnacyjnymi wspiera natu-
ralne procesy regeneracji skóry 
zachodzące w nocy. Poprawia 
strukturę skóry, sprawiając, że 
staje się bardziej naprężona. 
Redukuje drobne zmarszczki 
wynikające z przesuszenia skóry i 
zapobiega powstawaniu nowych. 
Przyspiesza produkcję kolagenu 
i elastyny. Zwiększa sprężystość, 
elastyczność i jędrność skóry. 

50 ml | Art. 3392

Vital Just 

SEKRET PIĘKNEJ SKÓRY TKWI W NATURZE

PIELĘGNACJA TWARZY

Alpejski kompleks nawilżający to innowacyjne połączenie składników aktywnych: szarotki 
alpejskiej oraz wody ze szwajcarskiego lodowca. Opracowany został w oparciu o 

najnowsze badania dotyczące procesu starzenia się skóry. 

TOP PRODUKT

Vital JUST  
Krem na dzień z różanecznikiem 
alpejskim SPF 15

Krem na dzień to wyjątkowe połączenie komórek 
macierzystych różanecznika alpejskiego z liftin-
gującym kompleksem lipopeptydów oraz silnie 
skoncentrowanym wyciągiem z masła shea. Unikalne 
połączenie komórek macierzystych różanecznika 
chroniących komórki macierzyste skóry z pepty-
dami o działaniu przeciwstarzeniowym widocznie 
poprawia kontury twarzy. Doskonale chroni skórę 
przed skutkami starzenia, utratą elastyczności 
związaną z wiekiem oraz wspomaga regenerację 
naskórka. Już po ośmiu tygodniach regularnego 
stosowania, skóra jest lepiej odżywiona, nawilżona, 
bardziej elastyczna i sprężysta, a kontury twarzy i 
policzków zyskują nowy kształt. Filtr SPF 15 chroni 
skórę przed przedwczesnym starzeniem spowodo-
wanym działaniem promieni słonecznych.

50 ml | Art. 3952 

VITAL JUST 
Krem na noc z różanecznikiem 
alpejskim

Nocą, gdy śpisz, proces regeneracji skóry zachodzi 
dużo szybciej, warstwa ochronna naskórka ulega 
odbudowaniu, a skóra lepiej przyswaja składniki 
odżywcze. Dobrze dobrany krem na noc sprawia, 
że rano skóra jest bardziej elastyczna, wypoczęta 
i promienna. Komórki macierzyste różanecznika 
alpejskiego regenerują komórki macierzyste skóry 
opóźniając w ten sposób proces starzenia. Innowacyjne 
peptydy o działaniu przeciwstarzeniowym uzupełniają 
niedobór kolagenu. Ekstrakt z masła Shea nawilża skórę 
utrzymując ją elastyczną, sprężystą i miękką. Oleje z 
wiesiołka i orzechów makadamia, koją, pielęgnują i 
wspomagają utrzymanie płaszcza lipidowego skóry.  
Regularne stosowanie kremu na noc z różanecznikiem 
alpejskim sprawia, że skóra jest lepiej odżywiona, 
bardziej jędrna, a drobne linie i zmarszczki są wyraźnie 
spłycone.

50 ml | Art. 3953 

PIELĘGNACJA CERY DOJRZAŁEJ
Bogata formuła kremu z różanecznikiem alpeskim zapewnia odpowiednią pielęgnację 
skóry dojrzałej. Komórki macierzyste różanecznika alpejskiego poprawiają witalność 
komórek macierzystych skóry, opóźniają procesy starzenia i pomagają zachować młody 
wygląd skóry. 

Kosmetyki VITAL JUST dopasowują się  
do indywidualnych potrzeb skóry niezależnie od wieku. 
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Tonik oczyszczający do twarzy

Ściągający, wygładzający skórę tonik do twarzy 
pomaga utrzymywać w odpowiednim stanie 
skórę skłonną do  trądziku, przeciwdziała tłustemu 
połyskowi, redukuje zanieczyszczenia i rozszerzone 
pory oraz  sprawia, że skóra jest zadbana, 
odświeżona i wygładzona. Tonik usuwa resztki 
makijażu, pozostałości wcześniej zastosowanych 
kosmetyków myjących oraz martwy naskórek. 
Przywraca skórze właściwe pH, zmniejsza 
niedoskonałości i sprawia, że skóra jest gładka i 
jednolita. Wyjątkowa formuła z doskonale dobranymi 
ekstraktami, takimi jak jeżówka, oczar wirginijski, 
wierzba biała i kasztanowiec, działa ściągająco, 
oczyszczająco i kojąco oraz łagodzi stany zapalne 
zanieczyszczonych obszarów skóry. Pory zostają 
wygładzone, a cera wyraźnie poprawiona. Składniki 
nawilżające, takie jak gliceryna i sorbitol, dodatkowo 
pielęgnują, uelastyczniają i sprawiają, że skóra jest 
miękka, napięta i bardziej promienna. Tonik poprawia 
wygląd skóry i samopoczucie u osób ze skórą tłustą, 
zanieczyszczoną i skłonną do wyprysków. 

250 ml | Art. 3639

Maseczka oczyszczająca  
do twarzy 2 w 1

Kompleksowy zabieg pielęgnacyjny dla skóry z 
niedoskonałościami dla wszystkich grup wiekowych. 
Delikatnie rozjaśnia, wygładza i zapewnia jednolitą, 
czystą skórę. Dzięki formule 2 w 1 maseczka może 
być stosowana do codziennego oczyszczania lub 
jako intensywnie oczyszczająca maska. Zielona 
glinka posiada właściwości bakteriostatyczne i działa 
przeciwzapalnie. W połączeniu z łagodnymi środkami 
powierzchniowo czynnymi dokładnie oczyszcza 
pory, chroniąc przed zanieczyszczeniami i nadmiarem 
sebum. Egipskie i indyjskie kwiaty lotosu regulują 
wydzielanie sebum, zmniejszają ilość zaskórników 
i zapobiegają ich ponownemu tworzeniu, matują i 
wyrównują cerę sprawiając, że jest jasna, promienna, 
jednolita i bez połysku. Ekstrakty z wierzby białej 
łagodzą podrażnienia. Razem z naturalnym kwasem 
salicylowym i zieloną glinką wspomagają proces 
łuszczenia, delikatnie usuwają obumarły naskórek i 
wspomagają proces odnowy komórek. Skóra znów 
może swobodnie oddychać, jest gładka, matowa i 
oczyszczona. 

100 ml | Art. 3376

Doskonała cera i zdrowy wygląd w każdym wieku

Pielęgnacja twarzy 

ZDROWA I PEŁNA 
 BLASKU CERA

PIELĘGNACJA CIAŁA

VITAL JUST  
Krem korygujący CC odcień średni 

Świeży i pełen blasku wygląd! Aksamitny, lekki fluid w 
kremie z nowoczesnymi pigmentami mineralnymi w 
odcieniu średnim optymalnie dostosowuje się do natural-
nego odcienia skóry. Połączenie intensywnie odżywczych 
i nawilżających składników wybranych roślin zapewnia 
wygładzoną i równomierną cerę. Krem CC łączy cztery 
wyjątkowe zalety w jednym produkcie: 1. Działa przeciw-
starzeniowo. Olejek i ekstrakt z dzikiej róży zapobiegają 
powstawaniu zmarszczek i bruzd, kwas hialuronowy ma 
działanie wygładzające. 2. Intensywnie nawilża, a także 
trwale wzbogaca w ważne lipidy. 3. Poprawia koloryt. 
Odbijające światło naturalne pigmenty tuszują nierówności 
i drobne zmarszczki, poprawiając wygląd skóry. Mniej 
widoczne stają się drobne zmarszczki i bruzdy, zaczer-
wienienia, przebarwienia i cienie pod oczami. 4. Chroni 
komórki. Współczynnik ochrony SPF 15 chroni skórę przed 
starzeniem spowodowanym promieniowaniem słonecznym. 
Witamina A pielęgnuje skórę. Jest skutecznym przeciwu-
tleniaczem chroniącym skórę przed działaniem wolnych 
rodników. 

30 ml | Art. 3207 

Spray do powiek

Ulga dla zmęczonych oczu.

Odświeża, uspokaja i odpręża napięte 
i zmęczone okolice oczu. Nawilża 

powieki, zapobiegając ich podrażnieniom. 
Polecany  dla osób przebywających w 

klimatyzowanych pomieszczeniach, długo 
pracujących przy komputerze, a także 

alergików. Pielęgnuje podrażnione okolice 
oczu. Wspomaga leczenie zespołu suchego 

oka, a także pomaga w przypadku pieczenia, 
swędzenia lub nadmiernego łzawienia oczu. 

Zmniejsza uczucie obcego ciała w oku. 
Usuwa uczucie napięcia powiek. Spray 

może być również stosowany przez osoby 
noszące soczewki kontaktowe. Przeznaczony 

do aplikacji na zamkniętą powiekę.

18 ml | Art. 606

Pielęgnacja oczu

ZADBAJ O OCZY I 
CIESZ SIĘ ZDROWYM 

SPOJRZENIEM
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Pielęgnacja ciała

KOJĄCA PIELĘGNACJA SKÓRY WRAŻLIWEJ

PIELĘGNACJA CIAŁA

Malwa Emulsja

Kremowa emulsja do ciała z 
łagodzącym ekstraktem z malwy 
i rumianku wzbogacona olejkiem 
jojoba i olejem z kiełków psze-
nicy. Ten niezwykle delikatny 
produkt chroni skórę przed 
szkodliwym działaniem czynni-
ków zewnętrznych. Szczególnie 
polecany do pielęgnacji normal-
nej i suchej skóry – wygładza, 
nawilża, nadaje jej elastyczność 
i gładkość. Wyjątkowy, subtelny 
zapach malwy utrzymuje się na 
skórze przez cały dzień.

125 ml | Art. 5520

Olejek pielęgnacyjny

Olejek z rozmarynem, kiełkami 
pszenicy i olejkiem jojoba nadaje 
skórze elastyczność. Olejek 
odżywia, regeneruje i nawilża 
skórę całego ciała. Polecany 
szczególnie do pielęgnacji 
suchej skóry. Naturalne olejki 
długotrwale pielęgnują i 
wzmacniają skórę. Świetne 
ukojenie dla skóry po kąpieli 
lub opalaniu. W połączeniu 
z olejkami eterycznymi JUST 
stanowi doskonały kosmetyk 
bazowy, wykorzystywany do 
masażu. Delikatna struktura 
sprawia, że idealnie nadaje się do 
masażu dzieci.

125 ml | Art. 3510

Mleczko migdałowe

Bogaty w składniki odżywcze i 
witaminy, pielęgnacyjny balsam 
do ciała z olejkiem migdałowym. 
Pielęgnuje, chroni i koi suchą 
skórę, nadaje jej sprężystość i 
elastyczność. Polecany zarówno 
do skóry normalnej, jak i 
bardzo wrażliwej. Ze względu 
na swoje łagodne działanie 
znakomicie sprawdzi się także 
jako środek do demakijażu 
i oczyszczania twarzy. 
Stosowany po kąpieli słonecznej 
dostarcza organizmowi cennych 
składników aktywnych. 
Doskonały do pielęgnacji 
delikatnej skóry dzieci. Może 
być używany jako balsam po 
depilacji.

250 ml | Art. 3756

W serii dostępne również: 
Ziołowy krem z malwą
Malwa Dezodorant w kulce)

Wybierz kosmetyki, które pielęgnują Twoją skórę najlepiej.

Olejek regenerująco - 
pielęgnujący

Poprawiający stan skóry, do stoso-
wania miejscowego na blizny, roz-
stępy i suchą skórę o przyjemnym, 
lekko owocowym zapachu. Ta 
wysoce wydajna mieszanka łączy 
w sobie dziesięć cennych olejków 
pielęgnacyjnych, m.in. z opuncji 
figowej, dzikiej róży, krokosza bar-
wierskiego, pulpy rokitnika, migda-
łów, bogatych w kwasy tłuszczo-
we omega-3, omega-6 i omega-9. 
Olejek posiada działanie zapobie-
gawcze - poprawia elastyczność 
skóry przy szybkim wzroście i 
przeciwdziała rozstępom, regene-
rujące - poprawia wygląd skóry, 
zmniejsza widoczność młodych 
blizn i rozstępów oraz intensywnie 
pielęgnujące - poprawia stan skóry 
dojrzałej i suchej, chroni i odżywia 
długotrwale nawilża i koi. 

40 ml | Art. 3462

PIELĘGNACJA CIAŁA

JUST to kosmetyki do pielęgnacji ciała dla całej rodziny.

Krem z appenzellskich 
kwiatów polnych

Wszechstronny krem do codzien-
nej pielęgnacji i ochrony skóry. 
Nawilża i pielęgnuje skórę twarzy, 
ust, dłoni i całego ciała zawsze, gdy 
skóra jest przesuszona, narażona na 
uszkodzenia i podrażnienia. Krem 
chroni przed wpływem szkodli-
wych warunków atmosferycznych 
i środowiskowych, wiatrem, mro-
zem, klimatyzowanym powietrzem. 
Zawarte w kremie bogate składniki 
aktywne, takie jak masło shea, 
olej migdałowy, olej jojoba i olej 
kokosowy pielęgnują, uelastycznia-
ją  i odżywiają spierzchniętą skórę. 
Wyciągi z appenzellskich kwiatów 
polnych, arniki górskiej i szarotki 
alpejskiej wspomagają mikrokrą-
żenie, łagodzą podrażnienia, koją 
i działają antyoksydacyjnie. Krem 
posiada praktyczne i wygodne w 
użyciu opakowanie, dzięki któremu 
może być stosowany przez całą 
rodzinę i w różnych sytuacjach. 

50 ml | Art. 3693

Balsam do ciała z arniką 

Odświeżający balsam do ciała z 
wysokowartościowymi ekstrak-
tami roślinnymi, takimi jak arnika, 
oczar wirginijski, szarotka alpejska, 
melisa, ziele dziurawca, rumianek 
i szałwia odświeża, działa kojąco 
oraz pobudza skórę i mięśnie. 
Rewitalizująca formuła wspomaga 
naturalne krążenie i szybko się 
wchłania. Sprawia, że ciało jest 
odświeżone, wzmocnione i idealnie 
przygotowane do wysiłku. Balsam 
sprawdza się zarówno przed, jak i 
po wysiłku fizycznym. Jego działa-
nie można wzmocnić, wykonując 
masaż Szczotką do masażu Just. 
Chłodząco-łagodzący balsam 
może być również stosowany w 
postaci kojącego, chłodzącego 
okładu. Łagodzi uczucie swę-
dzenia, pomaga w przypadku 
ukąszeń owadów, skurczy mięśni 
lub uczucia „ciężkich nóg”. 

250 ml | Art. 3500

SEKRETY APPENZELL
JUST wykorzystuje tajemniczą skuteczność roślin i ziół z Appenzell  

i łączy je w wyjątkowych produktach do pielęgnacji ciała.

NOWOŚĆ
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Pielęgnacja dłoni, stóp i nóg

GŁADKIE I ZADBANE DŁONIE

Rumiankowy krem 
do rąk

Naturalne substancje aktywne 
zawarte w kremie, takie jak 
ekstrakt z rumianku i dziurawca 
wnikają głęboko w skórę dłoni, 
pozostawiają ją miękką, gładką 
i elastyczną. Krem tworzy 
na skórze warstwę ochronną 
przed szkodliwym działaniem 
czynników zewnętrznych. 
Szybko się wchłania nie 
zostawiając tłustej powłoki, ma 
długotrwałe działanie. Zawarty 
w kremie Kerastim dodatkowo 
wzmacnia i pielęgnuje 
paznokcie.

60 ml | Art. 8720

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

Żel do nóg z kasztanowcem zwyczajnym 

Ekstrakty z kasztanowca, myszopłochu kolczastego i ukwapu 
wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe - 
wspomagają cyrkulację krwi, wzmacniają i uszczelniają naczy-
nia żylne. Spirulina, niezwykle bogata w składniki odżywcze, 
wspomaga proces odnowy komórkowej i metabolizm oraz 
wzmacnia naczynia krwionośne.  Żel eliminuje dokuczliwy 
świąd, ból i pieczenie, wywołane stanem zapalnym żył. Nadaje 
się do jednoczesnego stosowania z pończochami uciskowymi i 
rajstopami podtrzymującymi. Żel do nóg przeznaczony jest dla 
osób szukających skutecznych środków w walce z pajączka-
mi, żylakami, opuchniętymi, ociężałymi i zmęczonymi nogami. 
Odpowiedni do długotrwałego i wielokrotnego użytku.

100 ml | Art. 3598

Szczotka do rąk

Nylonowa szczotka do rąk JUST 
zapewnia czyste dłonie i jednocześnie 
pobudza krążenie. Możesz jej używać 
do szorowania i szczotkowania 
paznokci, dłoni, łokci lub kolan. Szczotkę 
szczególnie docenią gospodynie 
domowe, osoby pracujące w ogrodzie 
lub w warsztatach. Wysoka jakość 
wykonania gwarantuje, że będzie ci 
służyć przez długi czas.

Art. 106

TOP PRODUKT

Dłonie, stopy i nogi wymagają odpowiedniej, regularnej pielęgnacji,  
która pozwoli zachować ich młody, zadbany wygląd.

Ochronny krem do rąk

Pielęgnacja, ochrona i higiena w 
jednym! Krem o lekkiej, gładkiej 
konsystencji regeneruje i chroni 
dłonie oraz zapewnia im higienicz-
ną pielęgnację. Unikalna formuła 
zawierająca wyciągi z różeńca 
górskiego, babki lancetowatej i 
imbiru oraz aktywną substancję 
antybakteryjną, pomaga zahamo-
wać rozwój zarazków i patoge-
nów. Odżywcze i dobroczynne 
oleje, takie jak jojoba, kokosowy 
i awokado, wzmacniają barierę 
ochronną skóry, utrzymują równo-
wagę naturalnej flory i zapewniają 
dodatkowe nawilżenie. Szybko 
wchłaniająca się konsystencja o 
świeżym, cytrusowo-zielonym 
zapachu daje uczucie czystości, 
pielęgnuje dłonie i pozostawia je 
aksamitnie miękkie.

75 ml | Art. 3755

Serum do rąk

Działa przeciwstarzeniowo 
i zapobiega powstawaniu 
przebarwień. Wysoko 
skoncentrowane serum dba 
o wymagającą skórę dłoni 
za pomocą wyjątkowego 
połączenia piwonii chińskiej 
i mącznicy lekarskiej z 
pielęgnacyjnymi olejkami. 
Wzbogacone koktajlem 
witaminowym łagodzi plamy 
pigmentacyjne i starzeniowe, 
odmładza i rozjaśnia skórę, 
nadając jej jednolity koloryt. 
Regeneruje, wygładza skórę 
przywraca jej elastyczność 
i jędrność. Uwodzicielsko 
pachnąca formuła dobrze się 
wchłania, pozostawiając uczucie 
aksamitnie miękkiej i zadbanej 
skóry.

30 ml | Art. 3754

NOGI LEKKIE JAK PIÓRKO
Dzięki skutecznym produktom JUST możesz stworzyć  

swój własny program pielęgnacji sóp.

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Krem do stóp

Krem do stóp z ekstraktem z arniki, malwy i szałwii 
długotrwale odświeża, pielęgnuje i nawilża skórę. 
Regularnie stosowany zapobiega powstawaniu 
zrogowaceń, wygładza szorstką i popękaną skórę 
pięt. Przynosi ulgę zmęczonym stopom, usuwa ich 
nieprzyjemny zapach i zapobiega nadmiernemu 
poceniu.  

100 ml | Art. 3771

Szałwia Dezodorant do stóp 

Odświeżający dezodorant 24h z wyciągami z szałwii, 
kory dębu, porostów nadrzewnych i rozmarynu. 
Chroni stopy przed odparzeniami i odciskami. Dzięki 
delikatnemu działaniu antyseptycznemu szałwii 
zapobiega grzybicy stóp i paznokci. Zmniejsza pocenie 
się stóp i zapobiega powstawaniu przykrego zapachu 
pozostawiając przyjemne uczucie świeżości.

75 ml | Art. 3782

Emulsja do nóg z kasztanowcem 
zwyczajnym 

Wyciągi z kasztanowca, myszopłochu i arniki 
wzmacniają naczynia krwionośne, uszczelniają je i 
poprawiają ich elastyczność, zwiększają napięcie ścian 
żył zapobiegając powstawaniu żylaków i „pajączków". 
Polecany dla osób skarżących się na żylaki, częste 
skurcze, opuchnięte, obolałe nogi, częste obrzęki łydek, 
stóp i kostek - regularne stosowanie emulsji zmniejsza 
ich powstawanie. Działa chłodząco, odświeżająco, 
likwiduje zmęczenie i ociężałość nóg, pielęgnuje i 
nawilża skórę.

250 ml | Art. 779

Sól do kąpieli stóp 

Odświeżająca sól do kąpieli stóp z krwawnikiem, 
kasztanowcem, algami morskimi, olejkami 
eterycznymi odpręża, usuwa zmęczenie, poprawia 
krążenie, zapobiega powstawaniu przykrego 
zapachu, reguluje wydzielanie potu, wzmacnia 
naczynka krwionośne, zapobiega obrzękom. 
Zmniejsza zrogowacenia, zmiękcza skórę i 
przygotowuje stopy do dalszych zabiegów 
pielęgnacyjnych.

500 g | Art. 3751

TOP PRODUKT Dermokosmetyki

DERMOKOSMETYKI DLA  
NADWRAŻLIWEJ SKÓRY 

Krem  
Lamelloderm 

Regeneracja i pielęgnacja 
bardzo suchej, wrażliwej skóry z 
tendencją do podrażnień. Struktura 
lamelarna kremu przeciwdziała 
wysuszeniu skóry. Kojące 
ekstrakty z winorośli balonowej i 
lukrecji w połączeniu z cennymi, 
intensywnie pielęgnacyjnymi 
olejkami łagodzą uczucie napięcia 
i wyjątkowo dobrze wpływają na 
suchą, swędzącą skórę. Polecany 
przede wszystkim przy atopowym 
zapaleniu skóry, łuszczycy, 
wysypkach alergicznych różnego 
pochodzenia. Doskonały do 
pielęgnacji delikatnej skóry dzieci.

100 ml | Art. 3651

Serum do stóp  
Lamelloderm

Odżywcze serum do stóp z  
mikrosrebrem, winoroślą 
balonową oraz mocznikiem 
poprawia kondycję suchej, 
szorstkiej i popękanej skóry 
stóp. Zmiękcza odciski i 
redukuje powstawanie nowych. 
Zapobiega twardnieniu naskórka 
w okolicy pięt. Pielęgnuje skórę, 
koi podrażnienia, wspomaga 
odbudowę naturalnej warstwy 
lipidowej skóry. Struktura 
lamelarna pełni funkcję 
ochronną, zaś bakteriostatyczne 
mikrosrebro zapobiega potliwości 
i nieprzyjemnemu zapachowi. 
Pomocny w schorzeniach 
łuszczycowych i AZS.

50 ml | Art. 3610

Żel pod prysznic 
Lamelloderm 

Żel przeznaczony do mycia 
suchej, wrażliwej skóry z 
tendencją do podrażnień 
i alergii. Kojący ekstrakt 
z winorośli balonowej o 
właściwościach łagodzących 
niweluje podrażnienia, reguluje 
gospodarkę wodną, chroniąc 
przed nadmierną utratą wilgoci. 
Łagodne substancje czyszczące 
regenerują barierę ochronną 
skóry, zapewniając jej naturalną 
równowagę. Nawilżające i 
regenerujące składniki sprawiają, 
że skóra jest niesamowicie 
elastyczna i delikatna.  

200 ml | Art. 652

DERMOKOSMETYKIPIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
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Miodowy żel pod prysznic 

Łagodny dla skóry żel pod prysznic z miodem, ryżem, 
mlekiem i owsem oraz substancjami nawilżającymi 
gwarantuje wyjątkową przyjemność. Delikatnie 
oczyszcza, pielęgnuje i uspokaja wrażliwą, suchą 
skórę. Chroni przed przesuszeniem, regeneruje i 
sprawia, że skóra staje się miękka, elastyczna i gładka 
w dotyku. Nadaje przyjemne uczucie świeżości i 
pozostawia na skórze kremowy, naturalny zapach. 
Doskonały dla całej rodziny!

250 ml | Art. 3459

DO KĄPIELI I POD PRYSZNIC

W ofercie JUST znajdziesz kosmetyki, które sprawią, że każda relaksująca kąpiel lub 
szybki prysznic przeniesie Cię w świat zmysłowych zapachów. 

Do kąpieli i pod prysznic

ROZPOCZNIJ DZIEŃ ŚWIEŻO I W FORMIE 
Algi morskie Kajeput Magnez  
Żel pod prysznic 

Rewitalizuje i działa energetyzująco. Żel pod 
prysznic z olejkami eterycznymi z kajeputa, 
kardamonu, mandarynki, lawendy i paczuli 
zachowuje naturalną barierę skóry, rewitalizuje i  
inspiruje śródziemnomorskim, sportowo-świeżym 
zapachem. Oczyszcza wyjątkowo delikatnie i 
sprawia, że skóra staje się od razu wyczuwalnie 
zregenerowana i mocniejsza.

250 ml | Art. 399

Werbena Mięta Limonka 
Żel pod prysznic 

Odświeża i pobudza. Ekstrakt z werbeny oraz 
naturalne olejki eteryczne z owoców cytrusowych 
i różnych odmian mięt pobudzają, dodają energii i 
wprawiają w dobry nastrój każdego dnia. Wyjątkowy 
kompleks nawilżający zawierający aloes, białko 
pszenicy, pantenol pielęgnuje skórę, chroni przed 
utratą wilgoci i zachowuje jej naturalną barierę.

250 ml | Art. 400

Aloes Jaśmin Cedr 
Żel pod prysznic 

Działa uspokajająco i kojąco. Żel pod prysznic ze 
zmysłowym bukietem zapachowym z jaśminu, 
bergamotki i cedru relaksuje, koi i harmonizuje.
Wyjątkowy kompleks pielęgnujący zawierający białko 
pszenicy, pantenol i wyciąg z aloesu bardzo łagodnie 
oczyszcza skórę, chroni ją przed utratą wilgoci i 
zachowuje naturalną barierę. Łagodzi podrażnienia 
skóry i sprawia, że staje się ona jedwabiście miękka.

250 ml | Art. 398

NOWOŚĆ
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Esencja do kąpieli z melisą

Harmonijne połączenie wyciągu z melisy z olejkami 
z lawendy i rumianku przywraca równowagę i 
odpręża. Kąpiel z zastosowaniem esencji relaksuje, 
działa kojąco na ciało i duszę, pobudza krążenie, 
redukuje napięcia spowodowane stresem, przywraca 
równowagę oraz poprawia jakość snu. Wysoka 
zawartość odżywczych olejków z migdałów i 
słoneczników pielęgnuje Twoją skórę, pozostawiając 
ją miękką i gładką przez długi czas.

75 ml | Art. 3452

Jałowcowa esencja do kąpieli

Naturalna moc olejku jałowcowego oraz ekstrakty 
z arniki i czarciego pazura otulają ciało przyjemnym 
ciepłem, wspomagają naturalne mikrokrążenie skóry 
i rozluźniają mięśnie. To cudowne dobrodziejstwo 
szczególnie po sporcie, wysiłku fizycznym lub w 
stanach ogólnego zmęczenia. Aromatyczna kąpiel 
rozluźnia, pomaga rozładować napięcie, poprawia 
ruchomość stawów oraz działa odprężająco na cały 
układ mięśniowo-szkieletowy.

75 ml | Art. 3443

Esencja do kąpieli z jeżówką

Unikatowa esencja do kąpieli zawierająca wyciągi z 
jeżówki, żeń-szenia syberyjskiego i imbiru, wzbogacona 
dodatkowo o wysokiej jakości olejek migdałowy, 
który intensywnie pielęgnuje i odżywia skórę. Esencja 
z jeżówką przyspiesza regenerację organizmu i 
wspiera układ immunologiczny w przypadku ogólnego 
wyczerpania lub w okresie grypowym. Działa 
wzmacniająco w stanach stresowych, w naturalny 
sposób pomaga zwalczać ogólne zmęczenie oraz 
zwiększa zdolność koncentracji.

75 ml | Art. 3409

Tymiankowa esencja do kąpieli

Kompozycja olejków eterycznych z tymianku, 
eukaliptusa i szałwii udrażnia drogi oddechowe, 
ułatwia oddychanie oraz wzmacnia odporność 
organizmu. Wysokiej jakości olejek migdałowy 
intensywnie pielęgnuje i odżywia skórę, pozostawiając 
ją miękką, elastyczną i odpowiednio nawilżoną. 
Aromatyczna kąpiel z dodatkiem esencji polecena 
jest głównie w okresach przeziębienia i grypy, w 
przypadku kaszlu, kataru lub zatkanego nosa. 

75 ml | Art. 3410

W serii dostępny również: 
Ziołowy krem z jałowcem

W serii dostępny również: 
Ziołowy krem z tymiankiem

Płyn do higieny  
intymnej 

Łagodnie oczyszczający płyn do 
higieny intymnej z ekstraktami 
roślinnymi z oczaru, prawoślazu, 
pszenicy i rumianku do codziennej 
higieny intymnej. Zawiera również 
bisabolol o silnym działaniu 
przeciwzapalnym. Opracowany 
we współpracy z ginekologami, 
dermatologami i bakteriologami. 
Zapobiega rozwojowi zakażeń 
grzybiczych, utrzymuje 
naturalne kwaśne środowisko 
okolic intymnych. Może być 
stosowany przez całą rodzinę.

125 ml | Art. 8555

Olej do kąpieli 
Sacha Inchi - Rokitnik

Olejek z odżywczym, nawilżającym 
olejem Sacha Inchi i regenerującym 
olejem z rokitnika zwyczajnego 
intensywnie pielęgnuje skórę, 
sprawia, że staje się ona wyjątkowo 
delikatna i miękka w dotyku oraz 
opóźnia proces jej starzenia. Pomaga 
uniknąć rozstępów oraz zmniejsza 
już istniejące. Polecany po opalaniu. 
Przeznaczony do każdego rodzaju 
skóry, szczególnie dla skóry dojrzałej, 
o obniżonej jędrności i przesuszonej 
oraz wrażliwej. Polecany do 
pielęgnacji skóry dzieci (od 3 lat). 
Może być stosowany jako olejek 
pod prysznic lub do kąpieli. 

200 ml | Art. 3384

Do kąpieli i pod prysznic

CZAS NA  
BŁOGĄ KĄPIEL

TOP PRODUKT

Szczotka do masażu

Szczotka do masażu wyko-
nana z najwyższej jakości 
naturalnego włosia, wzmoc-
nionego nylonem ujędrnia, 
poprawia ukrwienie skóry i 
pobudza organizm. Masaż 
szczotką oczyszcza pory 
skóry i usuwa martwy 
naskórek. Regularne stoso-
wanie szczotki do masażu 
sprawia, że skóra staje się 
gładsza, bardziej sprężysta 
i napięta

Art. 100

DO KĄPIELI I POD PRYSZNIC DO KĄPIELI I POD PRYSZNIC
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Wygładzający szampon 
do włosów

Pielęgnacyjna formuła z ekstraktami 
z czarnego owsa i roślinnej lecytyny 
wyrównuje szorstką strukturę wło-
sów, chroni je przed utratą wilgoci. 
Po umyciu włosy są wygładzone, 
miękkie, lśniące. Zapobiega elektry-
zowaniu i przesuszeniu się włosów. 
Ułatwia rozczesywanie i mode-
lowanie włosów kręconych oraz 
niesfornych. Olejki pobudzają pracę 
skóry głowy, wspomagają zdrowy 
wzrost włosów.

250 ml | Art. 3826

Szampon do włosów 
z olejkiem z drzewa 
herbacianego, manuki i 
rosaliny

Łagodny szampon z trzema 
olejkami eterycznymi polecany 
dla wrażliwej skóry głowy ze 
skłonnością do podrażnień. Olejki 
wykazują działanie dezynfekujące 
oraz antybakteryjne. Łagodzi 
podrażnienia oraz uczucie 
swędzenia. Ze względu na 
właściwości przeciwgrzybicze 
olejków łagodzi objawy łupieżu 
oraz innych infekcji. Wygładza 
matowe, szorstkie włosy. 

250 ml | Art. 3588

W serii dostępne również: 
Olejek z drzewa herbacianego 
Ziołowy krem z olejkiem z drzewa 
herbacianego  

Pielęgnacja włosów

ZDROWE WŁOSY DLA CAŁEJ RODZINY

Szampon do włosów 
San’Activ 

Szampon z solą z Morza 
Martwego i ekstraktem z oczaru 
wirginijskiego przeznaczony 
do łagodnej pielęgnacji bardzo 
suchej i wrażliwej skóry głowy. 
Szampon odbudowuje płaszcz 
hydrolipidowy skóry głowy, łagodzi 
nieprzyjemne uczucie suchości 
i łuszczenie, nawilża, koi stany 
zapalne. Dotlenia cebulki włosów 
oraz nadaje włosom naturalny, 
jedwabisty blask.

250 ml | Art. 584

W serii dostępne również:
Ziołowy krem San’Activ

PIELĘGNACJA WŁOSÓW

TOP PRODUKT

Każdego dnia Twoje włosy narażone są na działanie wielu szkodliwych czynników 
zewnętrznych. Dlatego warto o nie dbać, aby zachowały zdrowy, naturalny wygląd.  

Twoje włosy są suche, pozbawione blasku, zniszczone i wypadają?
Dodatkowa porcja składników odżywczych dla Twoich włosów i skóry głowy!

PIELĘGNACJA  WŁOSÓW

Emulsja do włosów
w sprayu 

Aktywne, roślinne substancje 
pielęgnacyjne wraz z olejkiem 
rozmarynowym tworzą naturalną 
barierę ochronną dla wrażliwej 
skóry głowy, wzmacniając włosy 
od cebulek. Emulsja wzmacnia 
i pobudza cebulki włosów, 
spowalnia starzenie się mieszków 
włosowych. Chroni włosy przed 
wypadaniem. Olejek rozmarynowy 
poprawia ukrwienie skóry głowy i 
stymuluje wzrost włosów.

75 ml | Art. 3838

Balsam pielęgnacyjny
do włosów

Regeneracyjny balsam 
wzbogacony olejkiem z nasion 
czarnej jagody wzmacnia 
włókna włosów. Odbudowuje 
uszkodzoną strukturę włosów 
i zabezpiecza je przed utratą 
wilgoci. Eteryczne olejki z 
kopru włoskiego i kasztanowca 
zwyczajnego wspomagają 
funkcje skóry głowy, 
przyczyniając się do zdrowego 
wzrostu włosów. Włosy są 
wyraźnie gładsze, bardziej lśniące 
i odporne na łamanie.

150 ml | Art. 830

Serum regenerujące  
do włosów

Intensywnie pielęgnujące serum 
w sprayu bez spłukiwania z 
ożywczą siłą roślin z zielonego 
orzecha włoskiego, oleju 
rydzowego i nasturcji regeneruje, 
chroni i pielęgnuje dzień po dniu. 
Serum wzmacnia, odbudowuje, 
odżywia i nawilża włosy. Włókna 
włosów stają się gładsze i 
bardziej elastyczne. Niesforne 
kosmyki zostają poskromione, 
rozczesywanie jest łatwiejsze, 
a kolor chroniony przed 
wyblaknięciem.
 
120 ml | Art. 3839
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Just for men 

NATURALNA PIELĘGNACJA  
DLA MĘŻCZYZN

Żel po goleniu  
z szarotką alpejską

Żel o świeżym, sportowym zapachu 
znakomicie odświeża, pielęgnuje,  
chłodzi i koi skórę po goleniu. 
Szarotka alpejska chroni przed 
szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych, zapobiega przed-
wczesnemu starzeniu się skóry i 
działa przeciwzapalnie. Wyciąg z 
wierzbownicy działa ściągająco, 
redukuje podrażnienia, zaczerwienie-
nia i krostki powstające po goleniu. 
Składniki pielęgnujące, takie jak 
aloes, alantoina i pantenol łagodzą 
podrażnienia, przyspieszają gojenie 
ran, wygładzają szorstką i popę-
kaną skórę, nawilżają oraz chronią 
przed utratą wilgoci. Żel nie zawiera 
barwników ani konserwantów. 

60 ml | Art. 3655

JUST FOR MEN
Dezodorant w kulce

Łagodny, skuteczny 
dezodorant w kulce 
zapewnia długotrwałe 
uczucie świeżości. Substancje 
pielęgnujące i nawilżające 
chronią wrażliwą skórę pach 
przed przesuszeniem. Dużej 
skuteczności dezodorantu 
towarzyszy subtelny, męski 
zapach świeżego drewna. 
Nie zawiera alkoholu.

50 ml | Art. 836

Szarotka alpejska 
Dezodorant w kulce

Zapewnia długotrwałe 
uczucie świeżości, niwelując 
nieprzyjemny zapach potu. 
Wyciąg z szarotki alpejskiej 
koi podrażnioną skórę, 
działa przeciwzapalnie. 
Dezodorant można stosować 
po depilacji. Świeża, sportowa 
kompozycja zapachowa jest 
doceniana zarówno przez 
mężczyzn, jak i kobiety.

50 ml | Art. 3552

Dezodoranty

NATURALNA OCHRONA PRZEZ CAŁY DZIEŃ

Szałwia Sensual 
Dezodorant w sprayu

Dezodorant o świeżym, 
kwiatowym zapachu, 
utrzymującym się na skórze 
przez cały dzień. Naturalne 
składniki aktywne skutecznie 
zapobiegają fermentacji bakterii 
i tworzeniu się nieprzyjemnego 
zapachu. Substancje odżywcze 
chronią wrażliwą skórę pod 
pachami przed przesuszaniem. 
Zapewnia uczucie długotrwałej 
świeżości. Nie zawiera 
aluminium.

75 ml | Art. 72210

Dezodoranty JUST zapewniają ochronę przed nieprzyjemnym zapachem,  
i dodatkowo pielęgnują delikatną skórę dbając o Twój komfort każdego dnia.

DEZODORANTY

Malwa 
Dezodorant w kulce 

Delikatne substancje aktywne 
i wyciągi ziołowe zapewniają 
skórze pod pachami 
odpowiednią pielęgnację. 
Idealny dla skóry wrażliwej. 
Zapewnia długotrwałą ochronę 
przed przykrym zapachem potu, 
pozostawiając na skórze słodki, 
przyjemny zapach. Dezodorant 
można stosować po depilacji. 
Nie zawiera alkoholu.

50 ml | Art. 3558

W serii dostępne również:  
Ziołowy krem z malwą 
Malwa Emulsja

Len alpejski 
Dezodorant w kulce

Delikatny dezodorant w kulce 
pielęgnujący wrażliwą skórę pach. 
Unikalna formuła ze skrobią ryżową 
skutecznie pomaga zachować 
naturalną wilgotność skóry, chroni 
przed wysuszeniem i podrażnieniami. 
Preparat mikrobiotyczny blokuje 
enzymatyczny rozkład składników 
potu, a tym samym zapewnia 
optymalną ochronę przed przykrym 
zapachem. Organiczny ekstrakt z lnu 
alpejskiego z gliceryną pielęgnuje i koi 
skórę. Suptelny zapach dezodorantu 
maskuje nieprzyjemne zapachy i daje 
świeże i przyjemne uczucie przez 
cały dzień. Nie zawiera akoholu i 
aluminium.

50 ml | Art. 3485

TOP PRODUKT

JUST FOR MEN
Żel pod prysznic

Praktyczny, pobudzający i intensyw-
nie pielęgnujący żel pod prysznic 
do ciała i włosów o przyjemnie 
świeżym, drzewnym, zielonym 
zapachu, typowo męskim i subtelnym 
jednocześnie. Zawiera stworzony 
specjalnie dla męskiej skóry kompleks 
nawilżająco-energetyzujący, który 
sprawia, że zmęczona, zestreso-
wana skóra staje się jędrna, gładka 
i długotrwale nawilżona. Odżywka 
do włosów wygładza strukturę 
włosów i ułatwia ich rozczesanie

200 ml | Art. 835

JUST FOR MEN

NOWOŚĆ
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Zestaw past do mycia zębów na dzień i na noc

Higiena jamy ustnej

ABY UŚMIECH BYŁ CZARUJĄCO NATURALNY

HIGIENA JAMY USTNEJ

Żel do mycia zębów 
Mięta cytrynowa 90 ml

Żel czyści dokładnie i usuwa 
kamień nazębny, jednocześnie 
chroniąc szkliwo przed nadmier-
nym ścieraniem i demineralizacją. 
Zapobiega rozwojowi próchnicy, 
zapaleniu dziąseł, paradontozie. 
Zapewnia równowagę bakteryjną 
w jamie ustnej. Nadaje się do co-
dziennego stosowania, zwłaszcza 
rano i w ciągu dnia. Pozostawia 
długotrwałe uczucie świeżości.

Pasta do mycia zębów
Korzeń fiołka 60 ml

Czyści i wspomaga nocną 
regenerację dziąseł i zębów. 
Dzięki swoim delikatnym 
właściwościom antybakteryjnym 
zapobiega osadzaniu się kamienia 
nazębnego i rozwojowi próchnicy. 
Utwardza szkliwo i zapobiega 
jego demineralizacji. Chroni 
przed stanami zapalnymi dziąseł, 
regeneruje je i wzmacnia. Nadaje 
się do codziennego stosowania, 
zwłaszcza wieczorem. 

Spray do ust

Spray do ust zapewnia delikatną 
i naturalną świeżość jamy ustnej. 
Zapobiega osadzaniu się szkodliwych 
bakterii, jednocześnie zachowuje 
zdrową i zrównoważoną florę 
bakteryjną jamy ustnej i daje 
świeży oddech. Fluor chroni przed 
próchnicą, zapobiega demineralizacji 
szkliwa i zwalcza rozwój płytki 
nazębnej. Zapobiega uczuciu 
suchości, nawilża i pielęgnuje jamę 
ustną i gardło.

2 x 18 ml | Art. 3737

Prawidłowa i regularna higiena jamy ustnej to podstawa naszego zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Produkty JUST dbają o Twoje zęby i zapewniają świeży oddech.

Ziołowy płyn do płukania jamy ustnej 

Płyn zapewnia idealną ochronę jamy ustnej przed 
rozwojem szkodliwych bakterii. Dezynfekuje jamę 
ustną i gardło. Usuwa bakterie odpowiedzialne za 
produkcję kwasów, które uszkadzają szkliwo i po-
wodują powstawanie kamienia nazębnego. Odświe-
ża, nawilża błonę śluzową jamy ustnej i zapobiega 
suchości w ustach. Łagodzi podrażnione dziąsła, 
działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Dziąsła są 
wyraźnie wzmocnione i stają się bardziej wytrzyma-
łe. Produkt bardzo wydajny, stosujemy rozcieńczając 
7-10 kropel w niewielkiej ilości wody.

75 ml | Art. 3734

Balsam do ust 

Niezastąpiony w każdych ekstremalnych warunkach 
sezonowych. Chroni usta przed szkodliwym 
wpływem wiatru, mrozu i słońca, łagodzi 
podrażnienia i regeneruje. Bogata w składniki 
odżywcze formuła z regenerującym nagietkiem 
lekarskim, chroniącą przed  uszkodzeniami 
wynikającymi z promieniowania UV, głowienką, 
melisą o działaniu uspokajającym, wygładzającym 
skórę masłem tucuma i nawilżającym olejem z 
nasion rokitnika, pielęgnuje, wzmacnia  wrażliwą 
skórę ust oraz sprawia, że usta stają się gładkie i 
aksamitnie miękkie. Zalecany do ust ze skłonnością 
do pierzchnięcia i pękania.  

2 x 10 ml | Art. 738

W ofercie JUST znajdziesz również kosmetyki, które zadbają o Twoje usta,  
zapewniając im odpowiednie nawilżenie, regenerację i odżywienie. 

Spraw, aby Twoje usta zawsze wyglądały zdrowo i cieszyły się naturalnym pięknem.  

HIGIENA JAMY USTNEJ
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Bezpośrednie spotkanie daje wyjątkową szansę zapewnienia 
satysfakcji klienta na najwyższym poziomie. 

SPOTKAJ SIĘ Z KONSULTANTEM
Potrzeby naszych klientów są bardzo zróżnicowane. Dlatego też, w trakcie 
bezpośredniego spotkania, oprócz zakupu naszych produktów, oferujemy 

możliwość poznania wybranych produktów lub całego asortymentu.  
Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, masz pytania dotyczące konkretnego 

produktu - umów się na spotkanie z Konsultantką/ -tem. 

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU JUST
To się po prostu opłaca! Na Konsultantów czekają dodatkowe korzyści: 

rabaty, promocje, szkolenia, nagrody, wycieczki i inne. Nie ponosisz żadnych 
opłat związanych z rejestracją. Zamawiasz ile chcesz i kiedy chcesz. 

Składając zamówienia sam decydujesz czy chcesz rozwijać swój własny 
biznes,  wspomóc domowy budżet, czy może zamawiać produkty wysokiej 

jakości dla siebie i dla rodziny przy okazji korzystając z rabatu ;)

SKORZYSTAJ ZE STRONY 
INTERNETOWEJ 

Wybrane produkty możesz również zamówić na naszej stronie internetowej 
www.justpolska.pl. Znajdziesz tu całą aktualną ofertę JUST.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 
Masz pytania, skontaktuj się z naszym biurem telefonicznie 22 518 02 50 

lub przez e-mail biuro@justpolska.pl

Dołącz do grona zadowolonych klientów

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

DO DOMU

NR – uniwersalny środek 
do czyszczenia

Ekologiczny, wysoko 
skoncentrowany, uniwersalny płyn 
czyszczący z wyciągiem z rumianku 
i kasztanowca ma szeroki zakres 
zastosowań w gospodarstwie 
domowym. Dzięki tworzeniu 
powłoki ochronnej zapobiega 
osiadaniu kurzu. Produkt pozostawia 
delikatny, owocowy, świeży zapach. 
Higieniczna czystość kuchni, 
łazienki, okien, podłóg, samochodu, 
mebli ogrodowych. Szybko 
wysycha i nie pozostawia smug. 
Przetestowany dermatologicznie. 
Nie podrażnia skóry rąk!

500 ml | Art. 62628

Balsam do drewna  

Wysokiej jakości oleje roślinne w 
połączeniu z naturalnym woskiem 
pszczelim wnikają w głąb drewna, 
nadają powierzchni wspaniały, 
naturalny połysk, głęboko 
odżywiają, intensywnie pielęgnują  i 
chronią przed wpływem czynników 
zewnętrznych. Zawarte w 
balsamie terpeny pomarańczowe 
delikatnie czyszczą, usuwają 
drobne zarysowania i plamy. 
Olejek eteryczny z sosny Limby, o 
kojącym, leśnym zapachu, działa jak 
odświeżacz, oczyszcza powietrze, 
poprawia  samopoczucie, uspokaja 
i stwarza w pomieszczeniu 
przyjemny klimat. 

200 ml | Art. 3302

Dla domu

JUST DBA TAKŻE O TWÓJ DOM 
 I NAJBLIŻSZE OTOCZENIE!

TOP PRODUKT

Odświeżacz powietrza 
Cytrusy, szałwia, 
eukaliptus

Odświeżacz o zapachu owoców 
cytrusowych, eukaliptusa i 
szałwii muszkatołowej nadaje 
każdemu pomieszczeniu 
nową świeżość. Neutralizuje 
nieprzyjemne zapachy, 
pozostawia czystą świeżość 
w pomieszczeniu, może 
być używany w dowolnym 
miejscu. Ta naturalna i zdrowa 
kombinacja olejków eterycznych 
emanuje kwiatowo-zieloną 
świeżością w Twoim domu. Ty i 
Twoi bliscy poczujecie się jak w 
oazie dobrego samopoczucia! 

200 ml | Art. 73268

Szczotka domowa

Solidna, trwała i nieza-
wodna szczotka do  
czyszczenia prysznica, 
wanny, kafelkowych i 
powlekanych tworzywem 
sztucznym powierzchni. 
Ukośne ułożenie włosia 
sprawia, że szczotka  
bez większego nacisku, 
dociera i czyści trudno 
dostępne narożniki i rowki, 
co ułtatwia domowe po-
rządki i chroni nadgarstek.  
Wykonana z odpornego 
na gorącą wodę nylo-
nowego włosia będzie 
służyła przez długi czas.  

Art. 212
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Dane Twojej Konsultantki/Konsultanta JUST:

Znajdź nas i polub:  

www.facebook.com/justpolska

www.instagram.com/justpolska.pl

JUST Polska Sp. z o.o. 
ul. Targowa 24

03-733 Warszawa 
Tel: +48 22 518 02 50

www.justpolska.pl


