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PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ



PŘÍRODNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ GEL
EUKALYPTUS

Antibakteriální gel na ruce je ideálním řešení hygieny v dnešní době. Má
baktericidní a virucidní účinek. Jeho luxusní složení obohacené o parfém Vám
poskytne nádhernou a svěží vůni po eukalyptu a citrusech s jemným dotekem
levandule a rozmarýnu. Blahodárně působí na pokožku, zabezpečí její hydrataci
a ochranu. Vaše ruce budou čisté, sametově hladké a podmanivá vůně osvěží
vaše tělo i mysl.

Více o produktu ZDE

https://www.ayana.cz/dezinfekce/
https://www.ayana.cz/dezinfekce/
https://www.ayana.cz/dezinfekce/
https://www.ayana.cz/dezinfekce/


Varianta
    50ml 
  100ml 
  250ml 
  500ml 
  3l kanystr
  5l kanystr 

Cena bez DPH
     73,55 Kč 
     98,35 Kč
   189,26 Kč
   296,69 Kč
   990,91 Kč
1 652,07 Kč

   Cena s DPH
       89,00 Kč
     119,00 Kč
     229,00 Kč
     359,00 Kč
  1 199,00 Kč
  1 999,00 Kč

K našim produktům vyrábíme dřevěné stojánky, které
dokážeme personalizovat.  

Maloobchodní ceny 



 EPSOMSKÁ SŮL 
LEVANDULE & MĚSÍČEK & RŮŽE

Vychutnejte si blahodárnou koupel s naší solí do koupele, která je ozdobena sušenými
květinami a bylinkami. Připravili jsme si pro Vás 4 druhy soli, které si můžete zakoupit
samostatně nebo v krásném dárkovém balení.

Epsomská minerální sůl je bezbarvá a dobře rozpustná krystalická látka bez vůně s velmi
hořkou chutí. Obsahuje vysoké množství hořčíku a síranu. Je ideální pro přípravu
relaxačních lázní, které pomohou uvolnit svaly, odbourat stres a zároveň detoxikovat
organismus. Dopřejte si relax a myslete chvílemi jen na sebe....
Epsomskou sůl využijete i na koupele nohou, neboť Epsomská sůl pomáhá zmírňovat jejich
otoky a zároveň neutralizovat případný zápach.

Více o produktu ZDE

https://www.ayana.cz/koupelove-soli/


Varianta
Zkumavka 60g
Lněný pytlíček 150g

Cena bez DPH
     156,20 Kč
       73,55 Kč

   Cena s DPH
      189,00 Kč 
        89,00 Kč 

Varianta sušených květů
Růže, Levandule, Měsíček, Levandule a Růže

Maloobchodní ceny 



 KRÉM NA RUCE
LEVANDULE & MRTVÉ MOŘE & OLIVA 

Rostlinný olej ze sladkých mandlí má antioxidační účinky. Je bohatý na minerály (draslík a
vápník), kyselinu olejovou a polynenasycenou omega 6 linolovou kyselinu. Obsahuje
vitamíny A, E, K síra. Pomáhá regenerovat a posilovat pokožku, je ideální na suchou pleť,
kterou chrání před vysušením, je však vhodný pro všechny typy pleti.

Slunečnicový olej se podobá lipidům v naší kožní tkáni, vykazuje proto blahodárné a
zklidňující účinky. Snadno vstřebává a proniká rychle do hlubších vrstev. Je vhodný na
všechny typy pleti

Více o produktu ZDE

https://www.ayana.cz/kremy-a-pece-o-ruce/
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Varianta
Krém na ruce 75 ml

Cena bez DPH
     131,40 Kč 
     

   Cena s DPH
     159,00 Kč
     

Varianta krému na ruce 
Levandule, Mrtvé moře, Oliva

Maloobchodní ceny 



 ČAJOVÉ SÓJOVÉ SVÍČKY
LEVANDULE & MĚSÍČEK & RŮŽE

Naše svíčky jsou vyráběny ručně a s láskou. Při výrobě používáme 100% sójový vosk. Vůně
jsou kombinovány a míchány s přírodními esenciálními oleji a silicemi. Knoty neobsahují
olovo a není přidáno žádné barvivo

Ručně vyrobená sójová svíčka zdobená sušenými květy levandule, růže a měsíčku. Svěží
vůně uvolní Vaše smysly. Obal se zlatým odleskem vytváří dojem luxusního daru pro Vás i
Vaše blízké. Ekologický sójový vosk zajistí mnohem delší hoření jako svíčka z parafinového
vosku. Taje pomaleji. Hoří čistě a tím nezatěžuje naše zdraví ani životní prostředí. Díky
minimalistickému vyhotovení se hodí do každého interiéru. 

Více o produktu ZDE 

https://www.ayana.cz/sojove-svicky/


Varianta
Svíčka 1 ks 
Balení 12ks

Cena bez DPH
       20,66 Kč 
     239,67 Kč

   Cena s DPH
       25,00 Kč
     290,00 Kč

Varianta sušených květů
Růže, Levandule, Měsíček, Levandule a Růže

Maloobchodní ceny 



 SÓJOVÉ SVÍČKY
LEVANDULE & MĚSÍČEK & RŮŽE

Naše svíčky jsou vyráběny ručně a s láskou. Při výrobě používáme 100% sójový vosk. Vůně
jsou kombinovány a míchány s přírodními esenciálními oleji a silicemi. Knoty neobsahují
olovo a není přidáno žádné barvivo

Ručně vyrobená sójová svíčka zdobená sušenými květy levandule. Svěží vůně levandule
uvolní Vaše smysly. Obal se zlatým odleskem vytváří dojem luxusního daru pro Vás i Vaše
blízké. Ekologický sójový vosk zajistí mnohem delší hoření jako svíčka z parafinového vosku.
Taje pomaleji. Hoří čistě a tím nezatěžuje naše zdraví ani životní prostředí. Díky
minimalistickému vyhotovení se hodí do každého interiéru. 

Více o produktu ZDE

https://www.ayana.cz/sojove-svicky/


Varianta
Zlatá 85g 
Černá 85g  

Cena bez DPH
     189,26 Kč 
     189,26 Kč

   Cena s DPH
     229,00 Kč
     229,00 Kč

Varianta sušených květů
Růže, Levandule, Měsíček, Levandule a Růže

Maloobchodní ceny 



Naše svíčky jsou vyráběny ručně a s láskou. Při výrobě používáme 100% sójový vosk. Vůně
jsou kombinovány a míchány s přírodními esenciálními oleji a silicemi. Knoty neobsahují
olovo a není přidáno žádné barvivo

Ručně vyrobená sójová svíčka zdobená sušeným kořením a pomerančem. Obal s
černým odleskem vytváří dojem luxusního daru pro Vás i Vaše blízké. Ekologický sójový vosk
zajistí mnohem delší hoření jako svíčka z parafinového vosku. Taje pomaleji. Hoří čistě a tím
nezatěžuje naše zdraví ani životní prostředí. Díky minimalistickému vyhotovení se hodí do
každého interiéru.

Více o produktu ZDE 

 VÁNOČNÍ SÓJOVÉ SVÍČKY
SKOŘICE & POMERANČ

https://www.ayana.cz/sojove-svicky/
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 VONNÝ SÓJOVÝ VOSK 
LEVANDULE & RŮŽE

Vyrobeno ručně a s láskou. Slouží k zavěšení a k dekoraci interiéru. Jemně provoní
interiér. Může se nalámat na kousky a bez provázku vložit do aromalampy. Každý kus je
originál, zdobení se proto může mírně lišit.

Více o produktu ZDE

https://www.ayana.cz/vonne-vosky/
https://www.ayana.cz/vonne-vosky/
https://www.ayana.cz/vonne-vosky/
https://www.ayana.cz/vonne-vosky/


Varianta
 Vonný vosk 1ks 

Cena bez DPH
     164,46 Kč 

   Cena s DPH
     199,00 Kč

Varianta sušených květů
Růže, Levandule, Měsíček, Levandule a Růže

Maloobchodní ceny 



Naše druhá řada PREMIOVÉ hotelové kosmetiky, obsahuje tekuté mýdlo, šampon na
vlasy a tělo, kondicionér s vůní eukalyptu a citrusu.

Vůně: eukalyptus, citrus
Hlava: citrusy, lemongrass, eukalyptus
Srdce: rozmarýn, levandule, lemograss 
Základ: kadidlo, tea tree

Úchycení kosmetiky
Pro naše produkty vyrábíme nerezové držáky, které NEVRTÁME, používáme speciální
oboustrannou pásku, které perfektně drží. Držáky jsou vyrobené na míru Vašim potřebám,
minimalistický vzhled s možností více barev či motivů.  

Více o produktu ZDE

 HOTELOVÁ KOSMETIKA
EUKALYPTUS

https://www.ayana.cz/hotelova-kosmetika/


 HOTELOVÁ KOSMETIKA
MĚSÍČEK & HEŘMÁNEK 

Naše hotelová produktová kosmetika, obsahuje tekuté mýdlo, šampon na vlasy a tělo,
tělové mléko s extrakty měsíček lékařský, heřmánek pravý.

Vůně HERBAL NEW
Vůně: květinová, bylinná 
Hlava: bylinná, zelená nota
Srdce: hřebíček, jasmín, cyclamen 
Základ: mošus

Úchycení kosmetiky
Pro naše produkty vyrábíme nerezové držáky, které NEVRTÁME, používáme speciální
oboustrannou pásku, které perfektně drží. Držáky jsou vyrobené na míru Vašim potřebám,
minimalistický vzhled s možností více barev či motivů.  

Více o produktu ZDE

https://www.ayana.cz/hotelova-kosmetika/


Varianta
Tekuté mýdlo, 50 ml 
Šampon na vlasy a tělo, 50 ml
Tělové mléko, 50 ml

Tekuté mýdlo, 250 ml 
Šampon na vlasy a tělo, 250 ml
Tělové mléko, 250 ml 

Tekuté mýdlo, 5l 
Šampon na vlasy a tělo, 5l
Tělové mléko, 5l 

Nerezový držák
Nerezový držák - černý
Dřevěný stojánek na 50 ml  

Cena bez DPH
      19,44 Kč
      19,64 Kč
      20,32 Kč
     
      63,57 Kč
      65,07 Kč 
      70,17 Kč

    568,00 Kč
    608,07 Kč 
    744,00 Kč

    199,00 Kč
    229,00 Kč 
    990,00 Kč 

   Cena s DPH
     23,52 Kč
     23,76 Kč
     24,59 Kč

      76,92 Kč
      78,73 Kč 
      84,91 Kč

    687,28 Kč
    735,68 Kč
    900,24 Kč    

    240,79 Kč 
    277,09 Kč
 1 197,90 Kč 

Maloobchodní ceny 

Nerezové držáky lze vyrobit v různých barvách. Standardní
nabídka obsahuje klasický nerez nebo černou barvu. 



 POPISOVATELNÉ TABULKY
Možnost zakázkové výroby

Maloobchodní ceny 

Rozměr 
11 x 8,5cm tl.0,3mm
(tabulka viz foto)   

Cena bez DPH
     134,75 Kč 

   Cena s DPH
     163,05 Kč

Možnost zakázkové výroby,  jakýkoliv tvar, rozměr.
- Cena je 1,00 Kč za cm2  
- V případě potřeby účtujeme 600 Kč / hod za grafické práce 

Minimální odběr 10 ks 



 INFORMAČNÍ CEDULE
Možnost zakázkové výroby

Rozměr 
11 x 8,5cm tl.0,3mm
(tabulka viz foto)   

Cena bez DPH
     116,88 Kč 

   Cena s DPH
     141,42 Kč

Možnost zakázkové výroby,  jakýkoliv tvar, rozměr.
- Cena je 1,25 Kč za cm2  
- V případě potřeby účtujeme 600 Kč / hod za grafické práce 



 HÁČKOVANÉ KOŠÍKY
Z recyklované bavlny

Ručně háčkovaný košík ze 100% bavlněné recyklované příze. Dno je vyrobeno z dřevěné
překližky. Košík můžete využít na kosmetiku i různé drobnosti. Je vhodným dárkem pro Vás i
Vaše blízké.

Více o produktu ZDE

https://www.ayana.cz/hackovane-kosiky/


DÁRKOVÉ BALÍČKY 
Pro partnery, klienty, zaměstnance 

Alkohol 
Kosmetika
Delikatesy
Dřevěné produkty
Vůně do auta či kanceláře
Hračky pro děti 

Balíčky lze sestavit z široké škály produktů, možnost vyrobit produkty zakázkově, s 
vlastním logem, tvarem, etiketou. 



ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Luxusní dárky pro Vaše klienty

 
 

Aby byl váš produkt opravdu unikátní, nabízíme mnoho možností obalů, flakónků a lahviček.
Obalový materiál umíme, pískovat, potisknout jednou či více barvami, případně oetiketovat,
nebo dekorovat zlatem či stříbrem. Jsme otevřeni i zcela novým možnostem a originálním
metodám dekorace obalů. Nemáte-li možnost vytvořit si vlastní návrh designu obalů a
krabičky, je vám k dispozici náš tým, který pro vás rád design produktu vytvoří a to včetně
vizualizace.



Čokoládový likér s krabičkou 
Plná chuť čokolády vzniká fúzí kolumbijských kakaových bobů do nejjemnějšího alkoholu.
Vytvořili jsme tak exkluzivní produkt, ve kterém najdete mnoho chutí, včetně čokolády a
medu. Světově ojedinělý postup výroby – každá výrobní šarže je originální Bez přidaného
aroma a cukru. Jemný sediment není závadou, ale vlastností přírodního likéru

Alkoholický nápoj vyrobený dlouhodobým zráním medového vína, doplněný o chutě 
mandlí a čokolády.

Medový likér s krabičkou 



VLASTNÍ PRODUKTY 
S NÁMI VYTVÁŘÍ...

a mnoho dalších 


