
Produkty pro
SAUNU
U!ít si, uvolnit se, relaxovat. Wellness s"Lacoform
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SAUNA

CITRUSOVÉ V!N"

MÁTOVÉ V!N"
1439- A Eukalyptus 449,- 954,- 2 708,- 4 296,- 8 124,-
1460- A Lední medv!d 449,- 893,- 2 364,- 3 991,- 7 802,-
1434- A Eukalyptus mentol 449,- 735,- 2 100,- 3 309,- 6 502,-
1521- A Eukalyptus mentol extra siln" 449,- 893,- 2 364,- 3 991,- 7 802,-
1431- A Máta peprná 449,- 814,- 2 154,- 3 446,- 6 748,-
1448- A Alja#ská máta 449,- 893,- 2 364,- 3 991,- 7 802,-
1643- A Ledov" vítr 449,- 788,- 2 201,- 3 466,- 6 802,-
1655- A Marocká máta Nana 449,- 788,- 2 201,- 3 466,- 6 802,-

BYLINKOVÉ V!N"
1464- A He$mánek 449,- 998,- 2 679,- 4 251,- 8 302,-
1457- A Francouzská medu%ka 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1436- A Alpské byliny 449,- 735,- 2 048,- 3 200,- 6 301,-
1466- A Toskánské byliny 449,- 797,- 2 469,- 3 939,- 7 652,-
1449- A Vanilka 449,- 735,- 2 048,- 3 200,- 6 301,-
1430- A Levandule 597,- 1 313,- 3 571,- 5 724,- 11 063,-

OVOCNÉ V!N"
1450- A Cejlonské mango 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1446- A Mauritius Papája 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1441- A Granátové jablko 449,- 683,- 1 944,- 3 099,- 6 052,-
1511- A Marocká marakuja 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1447- A Divoká vi#e% 449,- 788,- 2 150,- 3 414,- 6 701,-
1639- A &ervené jablko 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-
1642- A U#lechtilá #vestka 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-
1674- A Virginská brusinka 449,- 855,- 2 262,- 3 618,- 7 083,-
1678- A Kiwi sorbet 449,- 878,- 2 417,- 3 982,- 7 466,-
1656- A &ern" rybíz 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-

#íslo v$robku V%n& 250 ml 1 l 3 l 5 l 10 l
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -002 -001 -003 -006 -010

SAUNOVÉ VONNÉ ESENCE

1445- A Pomeran'–mandarinka 449,- 788,- 2 150,- 3 401,- 6 701,-
1407- A Pomeran'–citron 449,- 788,- 2 258,- 3 551,- 6 984,-
1406- A Grepfruit 449,- 1 225,- 3 493,- 5 461,- 10 295,-
1438- A Zelen" citron 449,- 630,- 1 733,- 2 783,- 5 401,-
1404- A Ledov" citron 449,- 683,- 1 890,- 2 994,- 5 829,-
1408- A Mexiko lemongras 449,- 788,- 2 150,- 3 401,- 6 652,-

Pro pravidelné náv#t!vníky sauny je pou(ití kvalitních aromat
ji( zaveden"m standardem. Saunové esence LACOFORM
jsou vyrobeny ze stoprocentních, 'ist"ch éterick"ch olej).
Speciální báze uvol%uje aroma optimáln! práv! p$i vysoké
teplot! v*suchém vzduchu sauny. Saunové v)n! LACOFORM
p$iná#í fascinující vonné zá(itky. Doporu'ené dávkování do
sauny: 1–2*ml na 1 litr vody v*saunovém v!dru. Spot!eba ve
ve!ejné saun" p!i 6–8 ceremoniálech denn" asi 500#ml
t$dn".

Na#e saunové esence p$iná#í na#im zákazník)m nespo'etné
v"hody:
•extrémn! vysoká koncentrace ú'inn"ch látek;
•nízké dávkování;
•vyvinuté pro optimální odpa$ování esence v*suchém vzdu-

chu sauny za vysoké teploty;
•redukované alergeny;
•sná#í se dob$e s*materiály v*saun!;
•vzájemn! mísitelné.
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SAUNA

KV"TINOVÉ V!N"
1515- A +e$ík 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1522- A Akátov" kv!t 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1512- A Západoindická r)(e 449,- 840,- 2 311,- 3 676,- 7 401,-
1648- A Bíl" kv!t jasmínu 449,- 788,- 2 201,- 3 466,- 6 802,-
1528- A Lipov" kv!t 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1442- A Lu'ní kvítí 449,- 735,- 2 048,- 3 200,- 6 301,-
1651- A Mandlov" kv!t 449,- 788,- 2 201,- 3 466,- 6 802,-

LESNÍ V!N"
1459- A Tundra 449,- 945,- 2 521,- 3 991,- 7 802,-
1443- A Jedlové jehli'í 449,- 788,- 2 154,- 3 414,- 6 701,-
1432- A Kosod$evina 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1433- A Finská b$íza 449,- 683,- 1 944,- 3 099,- 6 091,-
1634- A Letní les 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-

ORIENTÁLNÍ V!N"
1465- A Oriental 449,- 788,- 2 258,- 3 551,- 6 984,-
1517- A Santalové d$evo 449,- 788,- 2 201,-  3 466,- 6 984,-
1635- A Indick" palisandr 449,- 788,- 2 201,- 3 466,- 6 802,-
1640- A Chrám ohn! 449,- 788,- 2 201,- 3 466,- 6 802,-

SPECIÁLNÍ V!N"
1641- A Med 449,- 788,- 2 201,- 3 466,- 6 802,-
1462- A Zimní sen 449,- 735,- 2 150,- 3 301,- 7 090,-

LACODOS IT PLUS – KOMPLETNÍ SESTAVA PRO DÁVKOVÁNÍ DO SAUNY
2220100 T Lacodos automat pro 1 aroma 36 000,-
2220101 T Lacodos automat pro 2 aromata 46 179,-
2220103 T Lacodos automat pro 3 aromata 56 430,-

Dávkova' Lacodos IT Plus byl vyvinut a*sestaven speciáln!
pro na#e esence LACOFORM. Za$ízení umí dávkovat ve velmi
krátk"ch cyklech a*vst$ikovat esence po kapkách, tak(e není
t$eba sni(ovat kvalitu esencí p$ípadn"m $ed!ním. S*Lacodos
IT Plus a* saunov"mi esencemi LACOFORM je spot$eba
esencí a( o*70 % ni(#í oproti klasick"m emulgátorov"m roz-
tok)m.

V"hody Lacodos IT Plus:
•velmi úsporn";
•mo(nost st$ídání a( 3 aromat;
•snadná montá( – k dodate'né instalaci;
•v#echny komponenty ji( sestaveny od v"robce;
•alarm pro v"m!nu dávkovací hadi'ky.

DÁVKOVÁNÍ

Vzhledem k*#í$i sortimentu dr(íme skladem asi polovinu nabídky – sledujte prosím
p$ed objednávkou stav skladov"ch zásob na na#ich webov"ch stránkách
www.chemoform.cz.

Esence pro automatické i*ru'ní dávkování. Koncentráty. Prosíme, dodr(ujte p$ede-
psané dávkování, zabra%te p$edávkování. Nepou(ívejte v*parních kabinách – esence
jsou ur'eny pro pou(ití v*klasické saun!.

Více informací o*dávkovacím za$ízení, technické informace, informace o*komponentech
a*náhradních dílech poptávejte prosím na základ! poptávky na konkrétní realizaci.
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,ada esencí LACOFORM MINI je ur'ena pro pou(ití v*domácí
saun!. Malé lahvi'ky s*praktick"mi kapátky umo(%ují mít
k*dispozici #ir#í #kálu v)ní pro pou(ití podle momentální ná-
lady. Esence se dají vzájemn! kombinovat a*nálevy vytvá$et
p$ímo v*saunové nab!ra'ce. K*dispozici je i*bro(ura s*vybra-
n"mi variantami kombinací a*popisy vonn"ch kompozic.
Vnímejte a*u(ívejte si a*i*sami tvo$te nové vonné kompozice.

Koncept LACOFORM MINI:
•osm základních esencí;
•dv! esence zesilovací (mentol, med).
Ka(dá ze základních esencí, je-li dopln!na medem, je obo-
hacena nasládl"mi, uklid%ujícími a*uvol%ujícími tóny. Slou(í
pak k*relaxaci a*odpo'inku. Je-li n!která ze základních esencí
dopln!na mentolem, lehké, v!trové tóny povzbuzují a*pro-
bouzejí aktivitu. Kombinace lze m!nit i*b!hem jedné saunové
procedury.

ESENCE LACOFORM MINI

P$írodní éterické oleje pro aromaterapii v*saun!. Ka(dá rost-
lina, ze které je vylisován olej, má jin" vliv na lidské zdraví
a*náladu.
Dávkování ve ve$ejném provozu by m!l provád!t zku#en"
saunér. Dávkování: p$es sn!hové koule: 1–2 kapky do jedné
sn!hové koule. Saunov" nálev: 3–10 kapek do 1 litru vody
v*saunovém v!dru. Doporu'ujeme p$idání alkoholu pro do-
konalé promísení éterického oleje s*kapalinou.

Éterické oleje pro pou(ití v*domácí i*ve$ejné saun!:
•vysoké aromaterapeutické ú'inky;
•doporu'ujeme vyu(ívat poradenství aromaterapeutick"ch

specialist);
•dodáváme v*balení vhodn"ch pro ve$ejné provozy;
•dokonale 'isté, bez jak"chkoli dodate'n! p$idan"ch látek;
•z*ov!$en"ch zdroj) a*prov!$enou kvalitou.

#ISTÉ'ÉTERICKÉ'OLEJE

CITRUSOVÉ V!N"
F101- K Limetkov" olej destilovan" 914,- na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz
F105- K R)(ov" grepfruit 2 083,- na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz
F102- K Pomeran'ov" olej extra sladk" 415,- na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz
F106- K Lemongras indick" 639,- na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz

MÁTOVÉ V!N"
F103- K &ínsk" eukalyptus 820,- na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz
F107- K Máta rolní 718,- na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz

BYLINKOVÉ V!N"
F110- K Levandulová sm!s farmaceutická 2 175,- na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz
F109- K +alv!jov" olej #pan!lsk" 1 538,- na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz

ORIENTÁLNÍ V!N"
F108- K Santalové d$evo Amyris 1 823,- na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz
F104- K Cedrové d$evo p$írodní 545,- na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz

#íslo v$robku V%n& 100 ml 250 ml 1 l 5 l 10 l
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -04 -002 -001 -006 -010

Vzhledem k*tomu, (e jde o*'ist! p$írodní produkt, je cena velmi závislá na úrod! zdrojové rostliny. Je
mo(né, (e se b!hem jednoho roku cena n!kter"ch esencí n!kolikrát zm!ní. Prosím, sledujte tedy aktuální
cenu na na#ich webov"ch stránkách www.chemoform.cz

SAUNA
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Bylinky je mo(né rozlo(it do odpa$ovacích misek ve v#ech
prostorách wellness. Není p$irozen!j#í zdroj v)n! ne( su#ené
bylinky.
Su#ené bylinkové sm!si pro jedine'n" zá(itek v*bio saun!.
Bylinky uvol%ují jemnou, p$irozenou v)ni a*uvol%ují látky na-
vozující dobrou náladu.

Bylinky ve své p$irozené podob!, 'erstv! natrhané a*s*pé'í
usu#ené, si zachovávají v!t#inu sv"ch p$irozen"ch vlastností
a*lé'iv"ch sil. Nedot'eny (ádn"m pr)myslov"m zpracováním
umoc%ují pro(itek relaxace. Odpo'inek v*obklopení p$írod-
ních materiál) a*v)ní je to nejlep#í, co si m)(eme dop$át.

SU(ENÉ'BYLINKY

SU(ENÉ BYLINKY
3130- A Levandule st$íhaná 1 190,-
3147- A Wellness sm!s 2 290,-

#íslo v$robku Bylinková sm&s 1 kg
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -01

ZÁKLADNÍ V!N"
2436- K Alpské byliny 210,-
2432- K Kosod$evina 210,-
2445- K Pomeran' 210,-
2408- K Mexiko Lemongras 210,-
2542- K Lesní ovoce 210,-
2439- K Eukalyptus 210,-
2539- K Levandule 210,-
2517- K Santalové d$evo 210,-

ZESILOVACÍ V!N"
2567- K Mentol 210,-
2538- K Med 210,-

#íslo v$robku V%n& 50 ml
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -000

SAUNA
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Cukrov" peeling vydrhne suchou, #upinatou poko(ku a*zajistí
sv!(í, hladkou ple-. Poko(ka je perfektn! o'i#t!ná, sametov!
hebká, poddajná a* jemn! provon!ná. Cukrov" peeling hy-
dratuje, zanechává pocit nasládlé chuti b!hem saunování,
povzbuzuje a*udr(uje dobrou náladu.

B!hem pobytu v*saun! ve chvíli, kdy je va#e ple- ji( zpocená
a*nebo t!sn! po opu#t!ní sauny potírejte poko(ku peelingov"m
cukrem. Obohaceno o*vitamin E, slune'nicov" olej a*vzácn"
arganov" olej. Na jedno pou%ití sta&í asi 15#g cukru.

CUKROV)'PEELING

Abyste vyu(ili potenciál sauny naplno, pe'ujte i*o*svou ple-,
její o'istu a* osv!(ení. S* peelingovou solí m)(ete b!hem
saunování prokrvit dokonale poko(ku celého t!la, odstranit
odum$elé bu%ky a*ne'istoty z*pór) a*doplnit do poko(ky po-
t$ebné minerály z*nejkvalitn!j#í mo$ské soli.

B!hem pobytu v*saun! ve chvíli, kdy je va#e ple- ji( zpocená,
potírejte poko(ku peelingovou solí. S)l zvy#uje ú'innost
saunování a*siln! zesiluje pocení, 'ím( je#t! více p$ispívá
k*hloubkové o'ist! pleti. Na jedno pou(ití sta'í asi 15*g soli.

SOLN)'PEELING

NEAROMATIZOVANÁ S!L
14171- A P$írodní 311,- 1 340,- 1 671,-

CITRUSOVÁ S!L
14175- A Citron 311,- 1 495,- 1 671,-
14176- A Lemongras 311,- 1 495,- 1 671,-

MÁTOVÁ S!L
14177- A Máta peprná 311,- 1 495,- 1 671,-

ORIENTÁLNÍ S!L
14174- A Santalové d$evo 311,- 1 495,- 1 671,-

OVOCNÁ S!L
14173- A Mango 311,- 1 495,- 1 671,-
14193- A Fazole Tonka 311,- 1 495,- 1 671,-

#íslo v$robku V%n& 500 g 6,5 kg 25 kg
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -05 -06 -25

CITRUSOV) PEELING
F301- A Limetka 283,- 2 106,- na dotaz

BYLINKOV) PEELING
F302- A Tropické ovoce 283,- 2 106,- na dotaz

SLADCE O*ECHOV) PEELING
F303- A Kokos–vanilka 283,- 2 106,- na dotaz

#íslo v$robku V%n& 225 g 5 kg 25 kg
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -05 -06 -25

SAUNA
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Intenzivní medová masá(, která m)(e p$i správné aplikaci
p$ízniv! ovliv%ovat i*vnit$ní orgány na#eho t!la a*uvolnit du-
#evní nap!tí. Med detoxikuje organizmus, podporuje imunitní
systém, ti#í nap!tí a*neklid a*koriguje následky stresu ve
vnit$ních orgánech na#eho t!la. Díky p$irozenému obsahu
polyfenol) je med jeden z*nejsiln!j#ích antioxidant) z*na#í
p$írody. Vyrovnává póry a*vrásky a*zanechává poko(ku sa-
metov! hladkou.

Aplikace b"hem i#po saunování: Krém naneste na poko(ku
a*po dobu cca deseti minut poko(ku „poplácávejte” dlaní,
jako byste cht!li mechanicky vytáhnout toxické látky z*po-
ko(ky. P)sobení medu pocítíte b!hem této procedury jako
lehké „brn!ní” pod poko(kou. Krém m)(e díky toxin)m vy-
ta(en"m z*va#eho t!la zhoustnout a*zm!nit barvu 'i konzis-
tenci. Opláchn!te vla(nou vodou bez pou(ití m"dla.

MEDOVÁ'MASÁ+

Krémy LACOFORM se sná#í s*ka(d"m druhem poko(ky. Vy-
u(ijte naplno potenciál sauny a*v!nujte se sami sob!. Mysl
uvoln!te klidem a*relaxací. Proh$ejte do hloubky své t!lo
a*povzbu.te imunitu ochlazováním. Poko(ku zbavte stresu
pomocí krém) 'i peeling) z*na#í nabídky. Na záv!r hydratujte
poko(ku na#ím glycerinov"m krémem a*odcházejte uvoln!ní
a*odpo'inutí.

Glycerinov" krém byl vyvinut na#í laborato$í pro zachování
v#ech lé'iv"ch ú'ink) na#ich saunov"ch produkt). Krém hy-
dratuje poko(ku na dlouhou dobu, zvlá'%uje a*projas%uje.
Nezanechává poko(ku mastnou, ale jemnou a*pru(nou na
dotek. Pro své vynikající vlastnosti je krém mo(né pou(ívat
denn! i*jako krém na ruce po namáhavé práci.

ZLATÁ'TE#KA'NA'ZÁV"R

MEDOV) KRÉM – HONIG LOTION

F601- K Medov" lotiton
s nádechem levandule

Med je jeden z nejsiln!j#ích antioxidant). Ú'inek masá(e 
ucítíte hluboko pod poko(kou. Med v saun! na t!le nelepí. 329,- 3 950,-

F602- K Peelingov" medov"
lotion

Medov" peeling pro hloubkové 'i#t!ní poko(ky b!hem sauno-
vání. Ú'inky medu znásobené o hloubkov!-regenera'ní efekt. 3 950,-

#íslo v$robku Krém 100 ml 5 kg
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -04 -006

MEDOV) KRÉM – HONIG LOTION

3005- K Glycerinov"
krém

Jedine'n" krém pro ochranu poko(ky po
saunování i b!hem ka(dého b!(ného dne.
Neoby'ejn! hydratující a jemn" krém pro
v#echny typy pleti. V"born" i jako pé'e
o ruce po náro'né manuální práci.

137,-

#íslo v$robku Krém 100 ml
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -004

NÁ'  TIP!
Vyzkou(eno osobn",

doporu&ujeme!

NÁ'  TIP!
Vyzkou(eno osobn",

doporu&ujeme!

SAUNA
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Pro hladk" provoz sauny je nutné dbát pravideln! na 'i#t!ní
a*údr(bu. Doporu'ujeme v(dy pou(ívat p$ípravky ur'ené
k*danému ú'elu pou(ití – jedin! tak ochráníme o#et$ované
materiály a*odstraníme p$esn! ty ne'istoty, které se v*da-
n"ch podmínkách vyskytují. Saunové d$evo je p$írodní ma-
teriál vy(adující speciální pé'i. Proto nepodce%ujme v"b!r
'istících a*dezinfek'ních p$ípravk) a*dop$ejme své saun!
dlouhodobou (ivotnost a*sv!(í vzhled.

Na#e 'istící p$ípravky jsou v(dy:
•vyvinuté p$ímo pro konkrétní provoz;
•vysoce ú'inné, koncentrované;
•#etrné k*o#et$ovan"m povrch)m;
•k*odstran!ní ve#ker"ch organick"ch ne'istot ze saunov"ch

lavic (pot, mastnoty, krev);
•k*likvidaci bakterií a*zaji#t!ní bezpe'né hygieny náv#t!v-

ník) sauny.

#I(T"NÍ A,ÚDR+BA

#I(T"NÍ A DEZINFEKCE

1415- A Saunareiniger
K 'i#t!ní d$ev!n"ch ploch v saun!. Obsahuje aktivní kyslík, má
eukalyptovou v)ni. Odstra%uje d)kladn! mastnoty, #ed" po-
vlak a dal#í odolné organické zne'i#t!ní ze saunov"ch lavic.

270,- 1 886,-

1506- A Chemosan*
Dezinfikuje – likviduje bakterie a viry ze v#ech typ) ploch. Bez-
podmíne'ná sou'ást pé'e o ve$ejn" provoz. Vysoce koncen-
trovan", pro okam(itou dezinfekci $editeln" 1:0,05.

426,- 3 090,-

1509- A Chemosan
ANTI-CORONA*

Dezinfek'ní roztok na ruce i*plochy k*ochran! p$ed koronavi-
rem. Schváleno dle p$edpisu evropského centra pro prevenci
a*kontrolu nemocí (ECDC). K*dezinfekci ploch rozet$ete p$ípra-
vek rovnom!rn! na plochy a*nechte p)sobit minimáln! 1 mi-
nutu. Poté m)(ete plochy ot$ít such"m had$íkem. Pro dezin-
fekci rukou rozet$ete p$ípravek rovnom!rn! na ruce a*cca
30 vte$in roztírejte.

480,-

RYCHL) RÁDCE – POMOCNÍK P*I ÚDR+B" WELLNESS

#íslo v$robku P-ípravek 1 l 10 l
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -001 -010

)I'T*NÍ A ÚDR+BA: Sauna má slou(it k odpo'inku a relaxaci, b"vá vyrobena z nákladn"ch p$írodních materiál). Nepodce%ujte pé'i o svou
saunu a k 'i#t!ní pou(ívejte v"hradn! p$ípravky k tomuto ú'elu vyvinuté. Tyto p$ípravky prodlu(ují (ivotnost pou(it"ch materiál) a odstraní
p$esn! ty druhy zne'i#t!ní, které se v saunách b!(n! vyskytují. Jsou vyvinuty v na#ich laborato$ích a schválené dle platn"ch hygienick"ch p$ed-
pis). Pro speciální plochy nabízíme speciální p$ípravky. Neváhejte nás kontaktovat a tyto p$ípravky poptat.

ROZDÍL MEZI ÉTERICK,MI OLEJI A SAUNOV,MI ESENCEMI: V#echna aromata Lacoform jsou vyrobena z p$írodních éterick"ch olej). Pou(ití
'ist"ch éterick"ch olej) ve ve$ejném provozu je velmi (ádané z pohledu v#eobecného trendu vyu(ívání bio produkt). Tyto oleje by m!ly b"t apli-
kovány v(dy pro#kolen"m personálem s ohledem na jejich pom!rn! vysokou cenu a extrémn! nízké dávkování. M)(ete je vyu(ít v saun! p$i $í-
zen"ch saunov"ch ceremoniálech, aplikovat do aromalampi'ek 'i p$idávat do masá(ních olej) pro aromaterapeutickou masá(. Saunové vonné
esence mají vy##í trvanlivost díky pou(ité bázi, dávkování je snadn!j#í a nevy(aduje trvalou p$ítomnost obsluhy. Esence je kompatibilní se sau-
nov"mi dávkova'i. V#echny esence firmy Lacoform jsou vysoce koncentrované. Jste-li zvyklí na jiná aromata a chcete vyzkou#et esence Lacoform,
sni(te dosavadní dávkování p$ibli(n! 4x.

SORTIMENT PÉ)E O PLE-: S rostoucím zájmem o wellness, zdraví a dokonal" odpo'inek rostou nároky klient) na rozsah wellness. Proto na-
bízíme p$írodní produkty vyu(itelné k pé'i o ple- a celkovou regeneraci organizmu. V#echny na#e peelingové soli, cukry a medové krémy mají
nejvy##í efekt, pou(ívají-li se b!hem saunování. S ohledem na hygienu a 'istotu sauny je mo(né tuto kosmetiku pou(ívat a( po opu#t!ní sauny
p$ed osprchováním. Tam, kde je mo(né provád!t saunové ceremoniály, mohou b"t na#e peelingy sou'ástí t!chto ceremoniál) a naná#eny p$ímo
pod dohledem saunové obsluhy.

'KOLENÍ: Jsme si v!domi toho, (e ve ve$ejném provozu m)(e vést pou(ívání t!chto p$ípravk) ke zv"#en"m nárok)m na údr(bu sauny. Proto na-
bízíme #kolení pro obsluhu sauny.

SAUNA

*Produkty ozna&ené hv"zdi&kou jsou biocidní. Pou%ívejte biocidy bezpe&n".
P!ed pou%itím si v%dy p!e&t"te etiketu a informaci o v$robku.



Produkty pro
PARNÍ LÁZE.
U!ít si, uvolnit se, relaxovat. Wellness s"Lacoform
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PARNÍ LÁZE.

Uvoln!ní v*pá$e. Ji( sta$í ,ímané znali p$íznivé ú'inky parních
lázní na t!lo a*du#i. Pára je jemná alternativa k*saunování
pro ty, kter"m se klasická sauna zdá p$íli# horká a*suchá. P)-
sobí podobn! pozitivn! na zdraví a*pocit sv!(esti. S*aromaty
LACOFORM a*dávkovacím za$ízením se pozitivní efekty zná-
sobí a*doplní o*fascinující vonné zá(itky. Doporu'ené dávko-
vání pro kabinu s*dávkova'em LACODOS IT: Doba dávkování
2–3 sekundy, cyklus 3–4 minuty. Spot!eba p!i desetihodi-
novém provozu asi 1#litr t$dn".

Na#e parní esence p$iná#í na#im zákazník)m nespo'etné
v"hody:
•jsou velmi úsporné díky vysoké koncentraci;
•úsporné i*pro skladování;
•redukované alergeny;
•snadno mísitelné s*vodou/párou;
•sná#í se dob$e s*materiály v*parní kabin!;
•vzájemn! mísitelné;
•vyvinuté pro optimální odpa$ování v)ní v*parní kabin!.

ESENCE PRO PARNÍ'LÁZN"

CITRUSOVÉ V!N"
1481- A Pomeran' – mandarinka 449,- 788,- 2 258,- 3 551,- 6 984,-
1467- A Pomeran' 449,- 735,- 2 100,- 3 309,- 6 502,-
1500- A Grepfruit – pomeran' 449,- 861,- 2 297,- 3 637,- 7 131,-
1478- A Zelen" citron 449,- 735,- 2 048,- 3 200,- 6 301,-
1482- A Ledov" citron 449,- 735,- 2 100,- 3 309,- 6 502,-
1514- A Mexiko lemongras 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1495- A Pomeran'ov" kv!t Neroli 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-

MÁTOVÉ V!N"
1485- A Eukalyptus 449,- 954,- 2 721,- 4 296,- 8 124,-
1486- A Eukalyptus – mentol 449,- 788,- 2 154,- 3 414,- 6 701,-
1524- A Mátové plody 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1484- A Máta peprná 449,- 788,- 2 051,- 3 414,- 6 701,-
1473- A Alja#ská máta 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1654- A Marocká máta Nana 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-

OVOCNÉ V!N"
1450- A Cejlonské mango 449,- 751,- 2 150,- 3 401,- 6 652,-
1494- A Granátové jablko 449,- 735,- 2 100,- 3 021,- 6 502,-
1493- A Marocká Marakuja 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1453- A Letní meloun 449,- 788,- 2 258,- 3 551,- 6 984,-
1646- A Irská mirabela 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-
1437- A &ern" rybíz 449,- 788,- 2 258,- 3 551,- 6 984,-
1859- A Rakytník 449,- 861,- 2 297,- 3 637,- 7 131,-

BYLINKOVÉ V!N"
1476- A He$mánek 449,- 1 050,- 2 836,- 4 464,- 8 702,-
1487- A Francouzská medu%ka 449,- 893,- 2 469,- 3 939,- 7 652,-
1470- A Alpské byliny 449,- 735,- 2 100,- 3 309,- 6 502,-
1498- A Toskánské byliny 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1475- A Vanilka 449,- 735,- 2 100,- 3 309,- 6 502,-
1474- A Levandule 597,- 1 313,- 3 571,- 5 724,- 11 081,-
1843- A Jalovec 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-
1525- A Rozmar"n 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-

KV"TINOVÉ V!N"
1516- A +e$ík 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1523- A Akátov" kv!t 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1513- A Západoindická r)(e 449,- 840,- 2 301,- 3 676,- 7 142,-
1529- A Lipov" kv!t 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1471- A Lu'ní kvítí 449,- 735,- 2 100,- 3 309,- 6 502,-
1501- A Ka#tanov" kv!t 449,- 998,- 2 679,- 4 251,- 8 302,-
1454- A Jihoafrická frézie 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-

#íslo v$robku V%n& 250 ml 1 l 3 l 5 l 10 l
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -002 -001 -003 -006 -010
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PARNÍ LÁZE.

Nasycen" roztok soli pro haloterapii (lé'bu solí) v parní
kabin!, solné saun! a tepidáriu. Obsahuje 20*% soli. Dávkování
pomocí automatického dávkova'e. Inhalace jemného aerosolu
bohatého na ionty mo$ské soli p)sobí blahodárn! na zdraví
i psychiku a je prevencí i lé'bou celé $ady onemocn!ní. Má
podobné ú'inky jako del#í pobyt u mo$e. Pobyt v solné
kabin! m)(ete obohatit soln"m peelingem celého t!la. Pl-
nohodnotná, ú'inná relaxace pro zdraví i m)(ete obohatit
soln"m peelingem celého t!la.

Terapie inhalací soli je prevencí #iroké #kály chorob:
•chronické zán!ty horních cest d"chacích, alergie;
•srde'n!-cévní problémy a onemocn!ní, vysok" krevní tlak;
•ko(ní onemocn!ní – lupénky, ekzémy, akné, spáleniny, v$edy;
•urychluje metabolismus bun!k;
•revmatologické onemocn!ní;
•poruchy imunity organizmu.

SOLN) ROZTOK

Vzhledem k* #í$i sortimentu dr(íme skladem asi polovinu nabídky - 
sledujte prosím p$ed objednávkou stav skladov"ch zásob na na#ich 
webov"ch stránkách www.chemoform.cz.

Esence pro automatické i*ru'ní dávkování. Koncentráty. Prosíme, do-
dr(ujte p$edepsané dávkování, zabra%te p$edávkování. Pou(ívejte v"-
hradn! v parní kabin!. Pro finské sauny 'i sprchy vyberte z aromat
ur'en"ch pro tato za$ízení.

LESNÍ V!N"
1469- A Tundra 449,- 945,- 2 521,- 3 991,- 7 802,-
1490- A Jedlové jehli'í 449,- 788,- 2 258,- 3 551,- 6 984,-
1488- A Kosod$evina 449,- 893,- 2 469,- 3 939,- 7 652,-
1489- A Finská b$íza 449,- 735,- 2 048,- 3 200,- 6 301,-
1633- A Letní les 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-

ORIENTÁLNÍ V!N"
1499- A Oriental 449,- 735,- 2 048,- 3 200,- 6 301,-
1518- A Santalové d$evo 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1631- A Hammam female 449,- 893,- 2 364,- 3 781,- 7 401,-
1636- A Indick" palisandr 449,- 814,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-
1637- A Bíl" mo#us 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-
1647- A Osmánská noc 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-

SPECIÁLNÍ V!N"
1652- A Tropick" de#tn" prales 449,- 788,- 2 201,- 3 451,- 6 802,-

SOLN) ROZTOK – 20% KONCENTRÁT
14181- A Soln" roztok 1 810,-

#íslo v$robku V%n& 10 kg
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -10
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Dávkova' Lacodos IT Plus byl vyvinut a*sestaven speciáln!
pro na#e esence LACOFORM. Za$ízení umí dávkovat ve velmi
krátk"ch cyklech a*vst$ikovat esence po kapkách, tak(e není
t$eba sni(ovat kvalitu esencí p$ípadn"m $ed!ním. S*Lacodos
IT Plus a* saunov"mi esencemi LACOFORM je spot$eba
esencí a( o*70 % ni(#í oproti klasick"m emulgátorov"m roz-
tok)m.

V"hody Lacodos IT Plus:
•velmi úsporn";
•nezávisl" na generátoru páry;
•mo(nost st$ídání a( 3 aromat;
•integrovan" alarm pro v"m!nu dávkovací hadi'ky;
•snadná montá( – vyu(iteln" i*k*dodate'né montá(i.

DÁVKOVÁNÍ

Intenzivní medová masá(, která m)(e p$i správné aplikaci
p$ízniv! ovliv%ovat i*vnit$ní orgány na#eho t!la a*uvolnit du-
#evní nap!tí. Med detoxikuje organizmus, podporuje imunitní
systém, ti#í nap!tí a*neklid a*koriguje následky stresu ve
vnit$ních orgánech na#eho t!la. Díky p$irozenému obsahu
polyfenol) je med jeden z*nejsiln!j#ích antioxidant) z*na#í
p$írody. Vyrovnává póry a*vrásky a*zanechává poko(ku sa-
metov! hladkou.

Aplikace b"hem i#po saunování: Krém naneste na poko(ku
a*po dobu asi deseti minut poko(ku „poplácávejte“ dlaní,
jako byste cht!li mechanicky vytáhnout toxické látky z*po-
ko(ky. P)sobení medu pocítíte b!hem této procedury jako
lehké „brn!ní“ pod poko(kou. Krém m)(e díky toxin)m vy-
ta(en"m z*va#eho t!la zhoustnout a*zm!nit barvu 'i konzis-
tenci. Opláchn!te vla(nou vodou bez pou(ití m"dla.

MEDOVÁ'MASÁ+

MEDOV) KRÉM – HONIG LOTION

F601- K Medov" lotiton s náde-
chem levandule

Med je jeden z nejsiln!j#ích antioxidant). Ú'inek masá(e 
ucítíte hluboko pod poko(kou. Med v saun! na t!le nelepí. 329,- 3 950,-

F602- K Peelingov" medov"
lotion

Medov" peeling pro hloubkové 'i#t!ní poko(ky b!hem sauno-
vání. Ú'inky medu znásobené o hloubkov!-regenera'ní efekt. 3 950,-

#íslo v$robku Krém 100 ml 5 kg
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -004 -006

LACODOS IT PLUS – KOMPLETNÍ SESTAVA PRO DÁVKOVÁNÍ DO SAUNY
2220200 T Lacodos IT plus kompletní set pro 1 aroma 24 650,-
2220040 T Lacodos 0 – p$ídavné 'erpadlo 6 384,-

Více informací o*dávkovacím za$ízení, technické informace, informace o*komponentech
a*náhradních dílech poptávejte prosím na základ! poptávky na konkrétní realizaci.

PARNÍ LÁZE.

NÁ'  TIP!
Vyzkou(eno osobn",

doporu&ujeme!
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Tureck" rituál hammam pro d)kladnou o'istu t!la a*ducha
je  provád!n obvykle ve t$ech parních kabinách. První s*tém!$
100% vlhkostí slou(í k*proh$átí t!la a*zm!k'ení poko(ky.
Druhá pro masá( peelingovou rukavicí kessa odstra%ující
z*poko(ky #upinky staré k)(e a*odum$el"ch bun!k. T$etí pro
p!novou m"dlovou masá( na mramorovém stole k*úplnému
uvoln!ní a*relaxaci. P$i (ádném jiném rituálu nedochází k*tak
d)kladné o'ist! t!la, uklidn!ní mysli, uvoln!ní svalstva a*cel-
kové fyzické a*psychické regeneraci jako p$i hammam.

Návod k#pou%ití: P$i pou(ití generátoru p!ny se $i.te návo-
dem v"robce daného za$ízení. Pro pou(ití s*mycí houbou
nebo peelingovou rukavicí roz$edit dle po(adované konzis-
tence p!ny v*pom!ru 1:1 a( 1:10 s*vodou. Optimáln! p$í-
pravkem naplnit hammam vaku nebo zabalit do hammam
osu#ky a*d)kladn! prot$epat, a( vznikne jemná, hustá p!na.
Pro p!novou masá( v*parní kabin! hammam na mramoro-
vém stole. Po opláchnutí p!ny doporu'ujeme náv#t!vu och-
lazovacího bazénku a*aplikaci ple-ového oleje.

TURECKÉ'LÁZN" HAMMAM

MEDOV) KRÉM – HONIG LOTION
50F201- K Lu'ní kvítí 2 813,-
50F202- K R)(e 2 813,-
50F203- K Citrón – Mo#us 2 813,-

#íslo v$robku Krém 10 kg
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -010

PARNÍ LÁZE.

Pro hladk" provoz parní kabiny je nutné dbát pravideln! na
'i#t!ní a*údr(bu. Doporu'ujeme v(dy pou(ívat p$ípravky ur-
'ené k*danému ú'elu pou(ití – jedin! tak ochráníme o#et$o-
vané materiály a*odstraníme p$esn! ty ne'istoty, které se
v*dan"ch podmínkách vyskytují.

Na#e 'istící p$ípravky jsou v(dy:
•vyvinuté p$ímo pro konkrétní provoz;
•vysoce ú'inné, koncentrované;
•#etrné k*o#et$ovan"m povrch)m.

#I(T"NÍ'A,ÚDR+BA

#I(T"NÍ A DEZINFEKCE

1416- A Dampfbadreiniger
K 'i#t!ní v#ech typ) povrch) parních kabin. Odstra%uje mastné
ne'istoty, zbytky krém) i m"del, stejn! jako skvrny od vodního
kamene. Jednoduchá aplikace a vysoká ú'innost.

270,- 1 886,-

1506- A Chemosan*
Dezinfikuje – likviduje bakterie a viry ze v#ech typ) ploch. Bez-
podmíne'ná sou'ást pé'e o ve$ejn" provoz. Vysoce koncentro-
van", pro okam(itou dezinfekci $editeln" 1:0,05.

426,- 3 090,-

1509- A Chemosan
ANTI-CORONA*

Dezinfek'ní roztok na ruce i*plochy k*ochran! p$ed koronavi-
rem. Schváleno dle p$edpisu evropského centra pro prevenci
a*kontrolu nemocí (ECDC). K*dezinfekci ploch rozet$ete p$ípra-
vek rovnom!rn! na plochy a*nechte p)sobit minimáln! 1 mi-
nutu. Poté m)(ete plochy ot$ít such"m had$íkem. Pro dezin-
fekci rukou rozet$ete p$ípravek rovnom!rn! na ruce a*cca
30 vte$in roztírejte.

480,-

#íslo v$robku P-ípravek 1 l 10 l
kmenové V p$ídavné 'íslo velikosti balení } -001 -010

*Produkty ozna&ené hv"zdi&kou jsou biocidní. Pou%ívejte biocidy bezpe&n".
P!ed pou%itím si v%dy p!e&t"te etiketu a informaci o v$robku.
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RYCHL) RÁDCE – POMOCNÍK P*I ÚDR+B" WELLNESS
• WELLNESS KOSMETIKA: Pro optimální p)sobení na#ich krém) a*peeling) je dobré, aby byla poko(ka proh$átá, vlhká a*aby byly do hloubky

p$ístupné póry a*uvoln!na 'ást potu. Jsou primárn! ur'eny pro pobyt v*saun! nebo v*parní kabin!, kde jsou ob! tato kritéria spln!na. V#echny
peelingy a*krémy tak p)sobí stejn! v*saun! jako v*parní kabin!. S*ohledem na co nejsnadn!j#í údr(bu provozu jsme kosmetické produkty
rozd!lili tak, aby ty, které potenciáln! #piní, byly pou(ívány pouze v*parních kabinách a*nedo#lo k*po#kození saunového d$eva díky neopatrnosti
klient) p$i aplikaci. V*provozech, kde je vy##í pohyb lidí a*obtí(n!j#í kontrola chování klient) je mo(no vyhradit zónu pro pou(ívání krém)
a* peeling). V* takovém p$ípad! doporu'ujeme jejich aplikaci hned po opu#t!ní sauny/parní kabiny a* následnou d)kladnou sprchu. 
Peelingové a*krémové procedury p$i pobytu ve wellness v"razn! zvy#ují ozdravné ú'inky saunování. Ná# kosmetick" sortiment je dostate'n!
#irok" na to, aby uspokojil ka(dého klienta. Prove.te své klienty #irok"m sortimentem na#ich produkt) a*zajist!te si tak, (e se k*vám budou
neustále a*rádi vracet. Abychom vám usnadnili zavedení produkt) do provozu, zaji#-ujeme #kolení pro vás i*va#e zam!stnance 'i tvorbu jed-
noduch"ch manuál) na míru.

• AROMATA: Aromata a*vonné esence jsou v(dy ur'ené jen k*pou(ití v*podmínkách, pro které byly vyrobeny. Obsahují p$írodní 'isté éterické
oleje, které jsou navázány na takovou bázi, aby se optimáln! odpa$ovaly v*dan"ch podmínkách. Tzn. esence do sauny mají jin" základ, ne(
esence do parní kabiny 'i sprchy s*ohledem na teplotu a*vlhkost vzduchu. Vonné esence dodáváme vysoce koncentrované. Zabra%te klient)m,
aby s*nimi manipulovali sami, v(dy je dávkujte pomocí kvalitních automatick"ch dávkova') 'i p$ipravte sami saunov" roztok. M!jte na pam!ti,
(e esence LACOFORM obsahují cca 4x více éterick"ch olej) ne( konkuren'ní p$ípravky. Jste-li dosud zvyklí na jiné esence ne( na esence 
LACOFORM, sni(te p$im!$en! dávkování na va#ich dávkova'ích. Nedoporu'ujeme (ádné esence $edit p$ed pou(itím vodou. Byla by tak na-
ru#ena struktura p$ípravku a*jeho trvanlivost. V*p$ípad!, (e máte automatick" dávkova', kter" neumí dávkovat po extrémn! mal"ch dávkách,
p$ipravujte si roztok, kter" spot$ebujete za 1–2 dny.

• ÉTERICKÉ OLEJE: Pou(ití 'ist"ch éterick"ch olej) ve ve$ejném provozu je velmi (ádané z*pohledu v#eobecného trendu vyu(ívání bio produkt).
Éterické oleje jsou nej'ist#í produkt z*na#í nabídky, vonné silice jednotliv"ch rostlin bez jak"chkoli dal#ích p$ím!sí. Tyto oleje by m!ly b"t
aplikovány v(dy pro#kolen"m personálem s*ohledem na jejich pom!rn! vysokou cenu a*extrémn! nízké dávkování. M)(ete je vyu(ít v*saun!
p$i $ízen"ch saunov"ch ceremoniálech, aplikovat do aromalampi'ek 'i p$idávat do masá(ních olej) pro aromaterapeutickou masá(.

• )I'T*NÍ A#ÚDR+BA: Nepodce%ujte pé'i o*svou parní kabinu a*k*'i#t!ní a*dezinfekci pou(ívejte v"hradn! p$ípravky k*tomuto ú'elu vyvinuté.
&istící a*dezinfek'ní p$ípravky $ady LACOFORM jsou vyvinuty k o#et$ení práv! t!ch povrch), které jsou pou(ity ve wellness provozu, a*od-
stra%ují p$esn! ten typ zne'i#t!ní, kter" vás nejvíce trápí: mastnoty, zbytky krém), krev a*dal#í biologické zne'i#t!ní, vodní kámen 'i rez.
V*p$ípad!, (e vás trápí specifické zne'i#t!ní a*nevíte si rady s*jeho odstran!ním, neváhejte nás kontaktovat.

• PORADENSTVÍ: Firma CHEMOFORM CZ, s.r.o. se zab"vá ji( 15 let pouze a*v"hradn! wellness sortimentem. Díky takto úzké specializaci
máme p$ehled nejen o*na#ich p$ípravcích, jejich slo(ení a*vzájemném p)sobení, ale známe dob$e i*b!(né problémy, se kter"mi se pot"kají
provozovatelé. Spolehn!te se na profesionálního dodavatele a*vyu(ijte mo(ností poradenství a*v"b!r) p$ípravk) p$esn! pro va#e pot$eby. 

PARNÍ LÁZE.

 
SYPERA s.r.o.
č.p.229, 468 01 Maršovice
provozovna: Belgická 300, 466 05 Jablonec n. N.
tel: 483 312 535 
www.sypera.cz




