


SAUNA – RELAX – PRÍRODA A KAŽDY DEŇ S EVEI

“Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.
Aj my chceme byť ako príroda, neustále vám chceme prinášať niečo nové, kvalitné a netradičné. 

Chceme Vás počúvať, splniť vaše priania a sny.”

Firma EVEI začala svoju činnosť v roku 2009. Vtedy vznikol náš internetový obchod s prírodnou a ručne robenou 
kozmetikou. Hlavným cieľom našej spoločnosti je doviesť na slovenský trh kvalitné, zdravé a dlhoročné výrobky 
z baltických krajín, ktoré vám budú slúžiť podstatne dlhšie. Na Slovensku sa čoraz viac rozširuje zdravá výživa, zdravý 
životný štýl. Ľudia  radi navštevujú wellness centrá, sauny, doprajú si relax. My sa chceme postarať o to, aby váš voľný 
čas bol čo najpríjemnejší. Milovníci relaxu, saunovania a priaznivci zdravého životného štýlu si u nás prídu na svoje. 
V ponuke je všetko, čo vám spríjemní pobyt v saune: saunové doplnky, saunový textil, saunová kozmetika. Priaznivci 
prírodnej kozmetiky si môžu vybrať: prírodné mydlá, 100 % telové a masážne oleje, telové maslá, šampóny, telové 
peelingy, šumivé guľky do kúpeľa.

Pre hotely, wellness centrá, masážne salóny a penzióny ponúkame širokú škálu profesionálnej kozmetiky. Nájdete tu 
prípravky na masáž, telové peelingy a ďaľšie produkty pre starostlivosť o pokožku tela, tváre a nôh.

Sauna - najlepšia aktivita vo voľnom čase, ktorá vás zbaví zlej nálady a psychickej únavy. Čas strávený v saune 
prispieva k lepšej činnosti srdca a ciev, dych sa stáva intenzívnejší a mizne podráždenosť a emocionálne napätie. 
Nič nie je lepšie, ako spojenie dobrej sauny, kvalitných prírodných textílií a chvíľka relaxu pri šálke čaju.



KILTY DO SAUNY
Saunový kilt vám spríjemní pobyt v saune. Môže byť použitý k zabaleniu tela po sprche alebo kúpeli. Kilty dokonale absorbujú vlhkosť, majú elegantný vzhľad. 
Kilt má sťahovaciu gumu a zapína sa pomocou suchého zipsu.

•  KILT DO SAUNY 100 % BAVLNA
Kilty sú ušité zo 100 % bavlny (froté). 
Vyrobené v 2 veľkostiach: veľkosť 75 cm x 150 cm pre ženy a 55 cm x 150 cm pre mužov. 
Bavlnené kilty si môžete zakúpiť v rôznych farbách.

•  ĽANOVO-BAVLNENÉ KILTY DO SAUNY
Kilt obsahuje kombináciu ľanovej a bavlnenej  látky.
Vyrobené  v dvoch veľkostiach 75 cm x 140 cm - dámsky a 55 cm x 140 cm pánsky. 
Kilty sú prírodnej farby. 



KILTY A SETY DO SAUNY

• ĽANOVÉ KILTY DO SAUNY
100 % ľanové kilty do sauny sú vyrobené z ľahkého ľanového plátna. 
Vyrobené  v dvoch veľkostiach 85 cm x 145 cm - dámsky a 75 cm x 145 cm pánsky. 

• SET DO SAUNY
Kvalitné sety do sauny. V ponuke sú sety z rôznych materiálov a farieb.
Kolekcia do sauny je ideálny darček pre milovníkov saunovania.

Pri pobyte v saune je dobré použiť na prekrvenie pokožky saunový med, saunový peeling alebo soľ do sauny. Po procese saunovania by sa každý mal osprchovať, umyť mydlom alebo sprchovým 
gélom, osušiť sa kvalitným uterákom. Následne sa zabaliť do župana a zrelaxovať pri šálke čaju.  



KLOBÚKY DO SAUNY
Klobúk do sauny,  alebo čiapka do sauny chráni vašu hlavu pred teplom, ktoré ide z horúcej pary. Naše klobúky sú vyrobené zo 100 % vlny alebo bavlny. 
Klobúk izoluje teplo, a tak sa váš pobyt v saune stane príjemnejším a zotrváte tam dlhšie. Čiapka je ideálnym a praktickým doplnkom pre muža aj ženu.

• KLOBÚKY A TURBANY DO SAUNY BAVLNA
Klobúky a turbany na hlavu sú ušité zo 100 % bavlny. Široký výber farieb spestrí vaše saunovanie.

• KLOBÚK DO SAUNY ĽAN/BAVLNA
Klobúk je vyrobený zo  40 % ľanu a 60 % bavlny. Na dotyk je jemný a príjemný. 



KLOBÚKY DO SAUNY

• DIZAJNOVÉ KLOBÚKY 
Pre milovníkov netradičných klobúkov a čiapok máme pestrú ponuku vlnených klobúkov.  

• KLOBÚKY DO SAUNY Z VLNY
Vyrobené zo 100 % ovčej vlny.  Klobúk má univerzálnu veľkosť. Je vode odolný, pevný, 
príjemný na nosenie a zároveň vzdušný. 

Vlnené klobúky do sauny sú vyrobené zo 100 % vlny. Vlna má vynikajúce termoregulačné vlastnosti. Klobúk do sauny z vlny umožňuje pokožke dýchať. 
Vlnené vlákna majú  antialergický účinok a zabraňujú prehrievaniu pokožky hlavy počas užívania sauny.



DOPLNKY DO SAUNY NA RELAX

• MASÁŽNE HUBKY 
Kvalitné, ľanovo bavlnené hubky vhodné na ma-
sáž počas saunovania a na čistenie tela v sprche. 
Hubka jemne čistí kožu a odstraňuje odumreté 
bunky. V ponuke sú masážne hubky vyrobené 
zo: 100 % bavlny, 75 % ľanu 25 % bavlny alebo 
40 % ľanu, 60% bavlny. Estetická, oválna hubka 
má priemer 14 cm.

• MASÁŽNA RUKAVICA 
Jemná ľanovo-bavlnená rukavica do sauny je ur-
čená na masírovanie pokožky počas saunovania. 
Počas masírovania sa vaša pokožka prekrví a do-
konale prečistí. Rukavica sa jednoducho navlečie 
na ruku. Rukavice sú vyrobené zo 75 % ľanu, 25 % 
bavlny a 40 % ľanu, 60 % bavlny. Rozmer rukavice 
je 14 cm x 25 cm.

• MASÁŽNY PÁS
Kvalitný, ľanovo-bavlnený masážny pás vhodný 
na masáž a na čistenie tela. Masážny pás je 
dostatočne dlhý, a preto dosiahnete aj na tie 
najproblematickejšie miesta. Masážny pás je  
vyrobené zo 75 % ľanu, 25 % bavlny.

• RUKAVICA DO SAUNY 
Jemná vlnená rukavica do sauny je určená 
na manipuláciu s horúcimi doplnkami v saune. 
Jednoducho si ju nasadíte na ruku a môžete 
chytať teplé predmety. Vyrobená zo 100 % vlny.

• PODSEDÁK DO SAUNY 
Podložka do sauny vám zabezpečí hygienic-
kejšie miesto na sedenie a zároveň pohodlie 
v saune. Vyrobené zo 100 % bavlny alebo vlny. 
• PODHLAVNÍK DO SAUNY
Dokonalý pomocník pre relax v saune. Slúži ako 
vankúš, je mäkký a pohodlný. Je vyrobený z bam-
busu alebo dreva.
• METLY DO SAUNY
Vejánik je dokonalý pomocník v saune a počas 
saunovania. Hlavným cieľom „Metly do sauny“ 
alebo vejánika do sauny je zlikvidovať z tela to-
xíny a pot, ktoré sa hromadia pod kožou. 
• VEDRÁ A NABERAČKY DO SAUNY 
Saunové vedro je najdôležitejší saunový doplnok, 
ktorý nesmie chýbať v žiadnej saune. Vo vedre sa 
riedi voda s extraktom alebo esenciou vhodnou 
do sauny. Následne sa naberačkou do sauny leje 
na kamene. Vedro slúži aj na namáčanie sauno-
vej metličky. 
• TEPLOMER A VLHKOMER 
Teplomer meria aktuálnu teplotu v saune, kto-
rá je dôležitá pre váš pobyt v saune. Vlhkomer 
vám ukazuje aktuálnu vlhkosť v saune.

• ODPAROVAČ DO SAUNY 
Odparovač do sauny slúži na vytvorenie do-
konalej atmosféry v saune a pri saunových 
rituáloch. Odparovač sa vloží medzi kamene. 
Naplní sa vodou a pridá sa zriedený extrakt 
do sauny alebo esencia do sauny. 

• MASÁŽNE KEFY A VALČEKY 
Výborný masírovací prostriedok v saune. Vy-
čistí a premasíruje pokožku. Odstráni odum-
reté bunky na koži. Môžete použiť v saune 
alebo pri domácom kúpeli.



KOZMETIKA 

• EXTRAKTY DO SAUNY 
Extrakty do sauny (koncentráty) sú vhodné do suchej a parnej 
sauny. Vône do sauny vám spríjemnia saunovanie a dokonale 
uvoľnia vaše telo. Extrakty sa riedia s vodou a následne sa nalieva 
extrakt na horúce kamene. Môže sa použiť aj na masáže, do kúpe-
ľa alebo sa v nich namáča saunová metla.

• MASÁŽNY MED
Používa sa na masáž tela, pri kúpeľných a saunových  procedú-
rach. Med má priaznivé účinky na kožu. Vyživuje, zjemňuje a čistí 
pokožku. Priťahuje vlhkosť a dáva pokožke sviežosť a príjemný 
pocit tepla v tele.

• TELOVÝ PEELING
Telový peeling je skvelým prostriedkom ako sa starať o svoju pleť. 
Pomáha odstrániť odumreté bunky z kože a obnoviť pružnosť 
pokožky.  Po saunovaní sa vaša pokožka prekrví, otvoria sa póry 
a koža je citlivejšia. Toto všetko sa deje v dôsledku vysokej tep-
loty v saune.  

• SOĽ DO SAUNY 
Morská soľ, skutočný elixír pre život a zdravie. Soľ dokonale 
prekrvuje pokožku, odstraňuje odumreté bunky. Má relaxačné 
účinky. Soľ sa môže použiť pri procese saunovanie, v kúpeli, 
na masáž alebo počas saunového ceremoniálu.

• ESENCIÁLNE OLEJE 
100 % prírodné esenciálne oleje s unikátnym vlastnosťami. Von-
né esencie sa môžu použiť v saune, počas kúpeľa, na inhalá-
ciu alebo poslúžia v aroma lampe a vytvoria dokonalý relax a 
príjemnú atmosféru. Sú vhodné do sauny, vzhľadom na to, že 
obsahujú vysoké percento kvalitných olejov, ktoré priaznivo pô-
sobia na telo a ľudský organizmus.

• PRÍRODNÝ DIFUZÉR S ESENCIÁLNYM OLEJOM 
Obklopte váš domov čistou vôňou z prírody. Aromaterapeutický ílový 
difuzér s esenciálnym olejom je vhodný do každej domácnosti, kan-
celárie, reštaurácie, do sauny a iných miestností. Hlinený difuzér je 
praktický, estetický, bezpečný a šetrný k životnému prostrediu.100% 
prírodný, ručne vyrobený difuzér. Jednoduchá náhrada aromalampy.



PLACHTY, ŽUPANY A UTERÁKY 

• BAVLNENÉ ŽUPANY
Župan po sprche či v priebehu saunovania je súčasťou vášho relaxu. Naše výrobky do sauny sú známe veľmi vysokou kvalitou, sú jemné na vašu pokožku. Ponúkame pánske, dámske a detské župany. 
Všetky výrobky sú ušité zo 100 % bavlny (froté). Veľmi dobre sajú. Župany majú voľný strih a sú dostatočne široké. V ponuke sú rôzne farby. Župan má dve praktické vrecká, kapucňu a  uväzovanie v páse 
opaskom.

• OSUŠKY A UTERÁKY
Ponúkame kvalitné uteráky, ktoré majú rôzne veľkosti, vzory a farby. Sú vyrobené zo 100 % ľanu, 
bavlny alebo bambusového vlákna. Ľahké, mäkké uteráky dokonale absorbujú vlhkosť, rýchlo schnú 
a sú priedušné. Uterák je preto vhodný do sauny alebo na každodenné používanie.

• PLACHTY 
Spríjemnite si svoj pobyt počas pobytu v saune. Na zabalenie tela môžete použiť plachtu do sauny. 
Plachty majú vynikajúce absorpčné vlastnosti a sú priestorovo úsporné. Vyrobené zo 100 % bavlny. 
Plachtu si môžete vybrať v rôznej farbe. Plachtu si môžete vybrať v rôznej farbe a veľkosti.



 KOZMETIKA PRE WELLNESS & SPA
Prírodná kozmetika VERANA  sa špecializuje na vývoj a výrobu prírodných kozmetických produktov. Všetky produkty sú zhotovené výhradne ručne a obsahujú minimálne 99,8 % prírodných zložiek 
s použitím extra panenských prírodných olejov a výťažkov z liečivých rastlín. Žiadny z produktov neobsahuje vodu, farbivá ani GMO. Špeciálne navrhnutá receptúra   a použitie nízkych teplôt umož-
ňujú zachovať liečivé vlastnosti všetkých zložiek produktov. Prírodná kozmetika ponúka produkty pre telo, tvár, ruky a nohy v rôznych radách: PRO 1 (olej bez vône),  kokos, jantár, skorocel, púpava, 
zázvor, jantár, kurkuma. Rada Aroma - ponúka rozmanitý výber telových masážnych olejov s výťažkami a esenciami z kvetín, ovocia a liečivých rastlín.

• MASÁŽNE OLEJE
Masážne oleje sú špeciálne navrhnuté pre aroma masáže a ďalšie procedúry SPA. Masážne oleje 
zvyšujú komfort aromatického masážneho postupu a pomáhajú  predlžovať jeho pozitívne účinky. 
Masážne oleje poskytujú dobrú kĺzavosť, rovnomerne sa rozotierajú  a príliš rýchlo sa nevstrebávajú. 
Základ tvorí hroznový, mandľový a olivový olej. V ponuke sú  základné masážne oleje s esenciálnym 
olejom a masážne oleje s extraktmi z rastlín. 

• TELOVÉ PEELINGY
Profesionálny telový peeling určený na aplikáciu pred masážou a SPA procedúrami. Pripravuje po-
kožku na masážne procedúry a najrôznejšie zábaly. Starostlivo odstraňuje odumreté keratinizované 
bunky pokožky, urýchľuje regeneračné procesy, pripravuje pokožku na pôsobenie výživných a pro-
spešných látok. V ponuke sú peelingy na báze cukru alebo soli.



LOGO NA NAŠOM VÝROBKU
Ponúkame Vám vyšívanie reklamného textilu. Vaše logo vyšijeme na náš výrobok. Výšivka sa dá našiť na: klobúk do sauny, kilt do sauny, uterák, podsedák do sauny, plachtu alebo župan. 
Naše výrobky sú vhodné pre hotely, na domáce použitie, alebo ako darček. Vieme vám vyrobiť aj jeden kus.

Saunalife je nový štýl zážitkového saunovania spojený so starostlivosťou o ľudské telo. 
Profesionálny tím saunérov a aromaterapeutov  vám prináša novú dimenziu saunovania v zmysle 
saunových aromaterapií, saunových peelingov, wellness muzikoterapií a metličkových masáží. 
Pre fajnšmekrov sme pripravili saunové divadlá, ktoré majú úspech aj v zahraničí. 
www.saunalife.sk

GURU Slovenská asociácia saunérov, ktorej cieľom je rozvoj saunovej kultúry, saunových rituálov, 
kurzov a wellness podujatí v slovenských, ale aj zahraničných wellness rezortoch. Prioritou je 
šírenie osvety a trendov v zdravom saunovaní, zavádzanie noviniek z oblasti saunovania a wellness 
do praxe, zoskupovať a vzdelávať pracovníkov wellness centier, masérskych škôl, hotelov a vod-
ných parkov. Poskytovanie konzultácií a organizácia wellness podujatí a súťaží. www.ozguru.sk



Okružná 2060/9, Dolný Kubín 02601
www.facebook.com/eveibaltik/

www.evei.sk
E-mail:  info@evei.sk

 Tel: 0904 688 247
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kozmetika     masaze


