
Předností ajurvédských přírodních 
přípravků v prášku je maximální 
účinek bylin na pokožku. 
Byliny nejsou kombinovány  
s žádnými jinými přidanými 
látkami a tím je zajištěn maximální 
možný účinek těchto  ajurvédských 
bylin na pleť, pokožku 
hlavy i na vlasy.
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PLEŤOVÉ A VLASOVÉ PŘÍPRAVKY V PRÁŠKU 
Prášek AMLA – přírodní vlasový kondicionér 100 g
Ovoce Amla je známé jako indický angrešt, který roste na malém stromu po celé Indii. Tento strom je 
uctívaný jako „Matka Příroda“ pro své výživové vlastnosti. Toto ovoce je jedním z největších přírodních 
zdrojů vitamínu C. Je to vynikající přírodní kondicionér poskytující výživu vlasům. Může se používat 
samotný nebo v kombinaci s práškovými přípravky Ayuuri Shikakai a Aritha.  

Prášek ARITHA – přírodní vlasový šampon 100 g
Aritha je přírodní čistící element. Prášek Aritha je od přírody dobrý ve všech směrech. Při aplikaci  
na pokožku prášek čistí póry a pomáhá pokožce lépe dýchat. Také zlepšuje stukturu stárnoucí pokožky. 
Jako šampón dokonale čistí vlasy. Je obzvláště vhodný pro mytí mastných vlasů. Prášek má výborné 
pěnící a mycí vlastnosti. 

Prášek MULTANI MATI – přírodní pleťová maska 100 g
Multani Mati (Fullers Earth - Země) je přírodní jíl používaný po staletí jako přírodní čistič pokožky. Bahni-
tá maska bohatá na minerály vstřebává nadbytečnou mastnotu, čistí ucpané póry a odstraňuje hluboce 
usazené nečistoty. Zanechává pokožku zářivou a omlazenou. 

Prášek NEEM – antibakteriální přípravek na obličej 100 g
Neemový prášek je známý pro své antibakteriální vlastnosti. Neemové listy jsou po staletí používány 
k anitibakteriálním koupelím. Přidáním prášku Ayuuri Natural Neem do Ayuuri Natural Multani Mati vy-
tvoříte obličejovou masku nebo tělový zábal, který je vhodný pro pokožku náchylnou na akné. Neemo-
vý prášek má hojivé vlastnosti a zanechává pokožku čistou a zářící. 

Prášek SHIKAKAI – přírodní vlasový šampón 100 g
Shikakai znamená „ovoce pro vlasy“. Extrahuje se z tobolek plodů akátovníku, který roste v teplých, 
suchých nížinách ve střední Indii. Po staletí lidé v Indii používali prášek Shikakai jako prostředek k mytí 
vlasů kvůli jeho vlastnosti přirozeně snižovat pH. Tento přírodní, jemný vlasový prostředek zbytečně 
vlasy nevysouší, a tím podporuje jejich zdraví vlasů. 

Prášek HENA – barva na vlasy a tělo 100 g
Hena pochází z keře jménem Lawsonia Inermis. Po staletí se užívá v Indii, severní Africe a Středním 
východě jako přírodní barvivo pro barvení vlasů a dekorační malby na kůži. Dle tradice si nevěsty 
v Indii před svatbou malují ruce a chodidla složitými Hena vzory. V současnosti se Hena stala po-
pulární v západních zemích jako smyvatelné tetování těla.
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