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Pohlazení 
s vůní révy 

a mandlí

Produkty Amande

Vyzkoušejte omlazující 

a detoxikační účinky 

naší kosmetiky a objevte 

chuťové kombinace 

Winelád. 
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Víno 
pro krásu

Detoxikace a výživa 
bez zbytečné chemie
Napomáhá detoxikaci 

a urychluje buněčnou 

regeneraci. Je přírodní, 

bohatá na antioxidanty 

a neobsahuje parabeny 

ani silikony.
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Sprchový gel 
a šampon 
s vinným 

extraktem
Účinně zabrání 
vysoušení – přirozeně 
hydratuje pokožku 
a vytváří hedvábný 
film, díky kterému je 
pleť jemnější a hebká 
na dotek. 

Každodenní péče 
o pokožku
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Kosmetické 
mýdlo 

s olejem 
z hroznových 

jader

Podpořte regeneraci 
kůže - kombinace 
rozdrcených 
hroznových semen 
a glycerinu má 
peelingový efekt, 
který  omlazuje 
pokožku. Vinný 
olej zabrání jejímu 
vysušení.

Každodenní péče 
o pokožku
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Díky vinnému oleji 
zadržuje vlhkost 
v kůži a zpomaluje 
stárnutí. Pleť je 
po koupeli vláčná 
a hebká. 

Každodenní péče 
o pokožku

Koupelový 
olej

s matolinovým 
sirupem
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Matolinové 
tělové mléko 

s vinným 
olejemPo koupeli své tělo 

ošetřete  mlékem 
s přírodními oleji 
a matolinovým 
extraktem. Intenzivně 
hydratuje pokožku 
a působí zároveň 
jako ochrana před 
celulitidou. 

Každodenní péče 
o pokožku
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Kousky hroznových 
jader a mořské soli 
omladí a prokrví 
pokožku. Zároveň 
otevírají póry, aby se 
kůže lépe hydratovala 
a vstřebala účinné 
látky. Ve složení 
najdeme matolinový 
extrakt, vinný a 
meruňkový olej a olej 
z ostropestřce. 

Speciální péče 
a výživa pokožky

Matolinový 
tělový 

peeling 
z hroznových 

jader
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Mimořádnou výživu 
a hydrataci pleti 
dopřejete zábalem 
z matolinového 
extraktu, včelího 
vosku a olejů, 
které  pocházejí 
z plodin jižní Moravy 
(vinný, meruňkový, 
mandlový).  

Speciální péče 
a výživa pokožky

Matolinový 
zábal

s vinným 
olejem a včelím 

voskem



09

Winelády

Nové variace 
sladkých i slaných chutí
objevte sladkokyselé tóny 

vína, doplněné kořením. 

Naše Winelády tvoří 

80 % hroznové šťávy ze 

zdejších vinic a receptury 

pocházejí přímo z naší 

kuchyně.
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dokonale vyzní 
v kombinaci 

s uzeným masem

skvěle chutná 
s tvrdšími 

a zrajícími sýry

obohatí 
domácí paštiku posypanou 

mandlemi

Slané variace  
tipy na párty s Wineládou 
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potěší vás 
kdykoli na snídani 

s pečivem

perfektní na pečivu a vánočce. 
Vynikající je také v červeném 

zelí

Sladké variace  
na pečivo i do zelí
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Květový med
z mandloňového 

sadu

Vynikající med pochází 
od soukromého včelaře, 
jehož včelky žijí přímo u 

mandloňového sadu. Náš pan 
včelař si zakládá na tradičních 

postupech a přirozeném 
prostředí. 
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Doplňte energii, vitamíny 
a minerály na celý den. Sirup 
vaříme z hroznové šťávy, bez 

konzervantů a obsahuje pouze 
přírodní ovocný cukr.  

Hroznový 
sirup
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WWW.AMANDEHOTEL.CZ

Sprchový gel a šampon

Kosmetické mýdlo

Koupelový olej

Matolinové tělové mléko

Matolinový tělový peeling

Matolinový zábal

Winelády – slané variace

Winelády – sladké variace

Květový med

Hroznový sirup

hotel@amandehotel.cz

VÍNO PRO KRÁSU

GASTRONOMICKÁ INSPIRACE

DEJTE NÁM VĚDĚT

http://www.amandehotel.cz
mailto:hotel%40amandehotel.cz?subject=
mailto:hotel%40amandehotel.cz?subject=
https://www.facebook.com/amandehotel/
https://www.instagram.com/amandehotel/

