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Vlastní vývoj
Krémy na ruce ISOLDA vyrábíme již od roku 1996. Jsme ryze česká 
společnost sídlící na Vysočině v Bystřici nad Pernštejnem. V našem 
výrobním závodě máme tři dokonale vybavené laboratoře. Vývojo-
vou, provozní a mikrobiologickou. Největším bohatstvím značky je 
vlastní vývoj. Tým odborníků již mnoho let pracuje na správném 
složení krémů a neustále je zdokonaluje. Testují účinky různých 
přírodních látek a zkoumají vliv na všechny druhy pokožky. 
Takto získané zkušenosti stále přispívají ke zkvalitňování 
složení krémů i způsobů jejich výroby.

Certifikované krémy
Výroba krémů ISOLDA podléhá přísným normám. 
Začíná velmi precizní přejímkou surovin a testováním jejich vlastností a čistoty. Tato 
hygienická pravidla se dodržují během celého procesu výroby, skladování i expedice. 
Krémy a jejich složení rovněž podléhají přísným a náročným testům, které zpracová-
vají akreditované laboratoře. Výsledkem těchto testů je vždy certifikát, který deklaruje 
například dermální snášenlivost krémů. Všechny krémy ISOLDA jsou takto testovány 

a následně i certifikovány. Naše kosmetická výroba je vybavena nejmoderněj-
ší technologií. Celý proces výroby probíhá automaticky bez 

kontaktu s lidskou rukou – v uzavřeném prostředí. 
Proto nemůže být vlastní produkt (v tomto 

případě krém) v žádném cyklu výroby 
kontaminován. Spotřebitel, kte-

rý si krém koupí, má proto 
jistotu, že jeho ruka je 

první, která se dotkla 
vlastního výrobku.

isolda nejoblíbenější české krémy

Hýčká vaše ruce...
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Vylepšené receptury
Krémy jsou plněny do stabilních širších tub, stále však s objemem 100 ml. Mají prak-
tický Euro otvor na zavěšení a velmi pohodlný výklopný uzávěr. Barvy těchto uzávěrů 
slouží ke snadnému rozeznání. Krémy ISOLDA jsou vyráběny v největším počtu druhů. 
Mají proto nejširší paletu olejů i účinných látek na trhu. Každý z nás si může vybrat ten 
typ krému, který nejvíce vyhovuje jeho pokožce. V receptuře je kladen důraz na zvý-
šený obsah aktivních látek a přírodních olejů. Sedm druhů našich krémů se výborně 
roztírá a rychle vstřebává. Zbývající dva druhy mají unikátní recepturu a technologic-
ký postup výroby, proto jsou vysoce mastné a jsou vhodné především pro péči o vysu-
šenou pokožku rukou. Jsou oblíbené zvláště u pracovníků, kteří dlouhodobě pracují  
s vodou, nebo s látkami, které pokožku vysušují.

...ať děláte cokoliv

CORMEN s.r.o.
Průmyslová 1420
Bystřice nad Pernštejnem
Česká republika
www.cormen.cz

Tradiční pracovní krémy s atesty 

Vysoký obsah aktivních látek a přírodních olejů

Praktický Euro otvor na zavěšení

Výborná roztíratelnost  
a vstřebatelnost

Výklopný uzávěr
Největším 
bohatstvím každé 
značky je její vývoj.
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Klinicky testovaný krém, který obsahuje extrakt z heřmánku pravého a arganový olej. 
Krém spojuje hojivé účinky heřmánku se zvláčňujícími a vyživujícími vlastnostmi ar-
ganového oleje. Pravidelnou aplikací pokožka získává zpět svoji vitalitu a odolnost. 
Krém se snadno vstřebává a je velmi příjemný pro celodenní použití. Není určen pro 

aplikaci na otevřené rány.

Heřmánek pravý je velice ceněná bylina pro 
vnitřní, inhalační i  vnější použití s  antiseptic-
kým, zklidňujícím a protizánětlivým účinkem. 
Zkracuje dobu regenerace ran. Vedle známých 
složek jako je azulen a bisabolol, obsahuje i ky-
selinu salicylovou, flavonoidy, glykosidy a  jiné 
aktivní látky.

Arganový olej se získává ze semen argánie tr-
nité, někdy také nazývaný „marocké zlato“. Díky 
vysokému obsahu aktivních látek, jako jsou 
nenasycené mastné kyseliny, skvaleny, tokofe-
roly a vitamíny patří k velmi ceněným olejům. 
Vyživující a zvláčňující vlastnosti jej předurčují 
k všestranné péči o pleť.

Heřmánek s arganovým olejem

zklidňující krém

Rychle se 
vstřebává
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zklidňující krém

Tento zklidňující krém při pravidelné aplikaci ocení především lidé s citlivou pokož-
kou. Při pravidelném používání působí nejen vlastní složky extraktu měsíčku lékařské-
ho, ale i oleje obsažené v krému tak, že se pokožka aktivně regeneruje, zůstává vláčná 
a jemná. Rovněž není určen pro aplikaci na otevřené rány.

Měsíček lékařský je ceněná bylina již z dob Sta-
rověkého Řecka a Říma, kdy se používal pro své 
regenerační, zklidňující, protizánětlivé i  hojivé 
účinky. Měsíček lékařský se díky svému složení 
a účinkům hojně používá ve farmacii. Obsahuje 
esenciální olej, karotenoidy, flavonoidy, saponi-
ny, pryskyřice a další látky.

Lněný olej je získáván lisováním semen lnu 
setého. Díky vysokému obsahu omega 3 a  6 
nenasycených mastných kyselin je vhodný jako 
potravinový doplněk. Velmi dobře se uplatňuje 
při kožních potížích. Při vnějším použití je vyni-
kající na regeneraci suché, unavené a ekzema-
tické pokožky a běžnou péči o pleť.

Měsíček s lněným olejem

Rychle se 
vstřebává
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Klinicky testovaný krém pro účinnou hydrataci pokožky s  obsahem včelího vosku 
a výtažkem z mateřídoušky. Při pravidelné aplikaci zůstává pokožka vláčná a hebká. 
Příjemný pocit je umocněn jemnou bylinnou parfemací.

Včelí vosk je přírodním produktem včel. Čiště-
ný včelí vosk se stává stále populárnější v  ob-
lasti kosmetiky, kde je využíván pro své hydra-
tační a ochranné vlastnosti. Díky své struktuře 
je schopen vytvářet na pokožce ochranný film, 
který chrání před nepříznivými vlivy prostředí. 
Vosk  pokožku zvláčňuje, proto se používá ze-
jména pro výrobu balzámů na rty.

Mateřídouška obecná je již mnoho let velmi 
ceněná aromatická bylina. Využívá se pro vnitř-
ní, inhalační i vnější aplikaci. Rostlina obsahuje 
velké množství aktivních látek, které mají anti-
septické, protizánětlivé a prokrvující vlastnos-

ti. Často se používá pro ústní hygienu, v aro-
materapii, ale je významná i v péči o pleť.

Včelí vosk s mateřídouškou

hydratační krém
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ATEST
hydratační

Krém byl klinicky 
testovaný na odborném 

pracovišti. Bylo prokázáno, že krém 
pokožku hydratuje a udržuje ji tak  po dlouhou dobu.



výživný krém

Tento luxusní výživný krém spojuje bohatý krémový základ s vysokým obsahem při-
daného keratinu a mandlového oleje. Originální kombinace těchto složek napomáhá 
k udržení elasticity, zvláčnění a výživě pokožky rukou i nehtů. Při pravidelné aplikaci 
zůstává pokožka hebká a pevná. Krém je možné používat i pro regenerační zábaly.

Mandlový olej se získává lisováním semen 
mandloně obecné. Je historicky znám pro 
své zvláčňující a  vyživující účinky, proto je 
velmi oblíbenou tradiční surovinou zejména 
v kosmetice. Díky rychlému vstřebávání a vy-
sokému obsahu mastných kyselin, vitamínů  
a minerálních látek je používán v krémech pro 
suchou a  stárnoucí pokožku, v  aromaterapii 
i jako masážní olej.

Keratin je stavební bílkovina, která je při-
rozenou součástí kůže, vlasů a nehtů. Pro 
kosmetické účely je používaný tzv. hyd-
rolyzovaný keratin, původem z  vlny, 
který je bohatý na aminokyseliny 
a minerály. Má hydratační, zjemňu-
jící a  vyhlazující účinky. Výrazně 
zvyšuje elasticitu kůže. Často se 
používá také ve vlasové kos-
metice.

Keratin s mandlovým olejem

Mastný krém  
pro extrémně  
namáhanou pokožku
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ochranný krém

Tento mastný krém, díky své jedinečné kombinaci čištěného farmaceutického la-
nolinu, rakytníkového a  sójového oleje vytváří bohatou konzistenci, která pomáhá 
pokožku vyživovat a chránit před nepříznivými vlivy prostředí, zejména proti vlhku. 
I přes vysoký podíl olejů a vosků zůstává pokožka po aplikaci příjemně vláčná. Krém 

je vhodný pro namáhanou pokožku rukou při 
práci ve vlhku, s čistidly a rozpouštědly. Krém je 
možné používat i pro regenerační zábaly.

Rakytníkový olej se získává z  plodů rakytníku 
řešetlákového, který je bohatý na biologicky 
aktivní látky. Vedle vysokého obsahu mastné 
kyseliny palmitolejové obsahuje velký podíl ka-
rotenoidních látek, vitamínů, flavonoidů, rutinu 
a  minerálních látek. Je významnou surovinou 
v kosmetickém průmyslu a je ceněný zejména 
pro své regenerační a protizánětlivé vlastnosti.

Lanolin je vosk přírodního původu, který 
se získává z  ovčí vlny. Přečištěný lanolin 

ve farmaceutické kvalitě je využívaný  
i v kosmetice, kde slouží k ošetření po-

kožky, vytváří ochrannou voděodol-
nou vrstvu a pokožku zjemňuje.

Lanolin s rakytníkovým olejem

Mastný krém 
pro extrémně 
namáhanou 
pokožku
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ochranný krém s antibakteriální přísadou

Dezinfekce pokožky je často nezbytnou součástí hygienických postupů. Potřeba an-
tibakteriálního účinku vyvstává zvláště v podmínkách zvýšené zátěže, jako jsou kos-
metické salony, potravinářské provozy a  podobně. Jedinečná kombinace jemného 
krémového základu s  antibakteriální složkou je vhodným doplňkem hygienických 
postupů. Krém byl testovaný na baktericidní 
účinky při dezinfekci rukou a pokožky pro speci-
fické kmeny bakterií. Krém se snadno vstřebává 
a pokožku jedinečně zvláčňuje. Nezastupitelnou 
roli v péči o pokožku má i šalvějový extrakt.

Šalvěj lékařská je aromatická bylina ceněná 
pro inhalační i vnější použití se silným antisep-
tickým, zklidňujícím a protizánětlivým účinkem. 
Velmi často se používá pro hygienu ústní dutiny 
a její obliba vzrůstá i pro další kosmetické aplika-
ce, kde je nejpoužívanější pro tonizační, zklidňu-
jící, antioxidační a čistící vlastnosti.

Biotin neboli koenzym R či vitamin H se v  těle 
podílí (společně s ostatními B vitamíny a vitami-
nem A)  na nejrůznějších biochemických reak-
cích, je důležitý pro obnovu a růst buněk.

Šalvěj s biotinem
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ATESTantibakteriální

Krém byl testovaný na 

antimikrobiální účinek 

při hygieně rukou. Bylo 

prokázáno, že krém 

významně snižuje  

počet bakterií 

sledovaných kmenů.



regenerační krém

Krém, ve kterém se vzájemně spojují dvě významné aktivní látky, olivový olej a čištěná 
čajovníková silice. Olivový olej je známý svými zjemňujícími vlastnostmi a čajovníko-
vá silice přispívá ke zklidnění pokožky. Krém díky svému složení napomáhá regeneraci 
pokožky.

Olivový olej je získáván lisováním plodů olivov-
níku evropského, typické středomořské plodi-
ny. Olivový olej je významný pro své nutriční  
a kosmetické vlastnosti. Důležitou složkou ole-
je jsou zejména mastné kyseliny, jako je kyseli-
na olejová a palmitová. Olej zlepšuje elasticitu 
kůže, má regenerační i hydratační vlastnosti.

Čajovníkový olej – čištěný olej z  listů kajepu-
tu střídavolistého (neboli čajovníku) obsahuje 
přibližně 100 různých účinných látek, z  nichž 
většina působí antibakteriálně nebo mírně zne-
citlivuje, tedy i zklidňuje. V běžné praxi je čajov-
níkový olej znám jako přírodní antiseptikum.

Oliva s čajovníkovým olejem

Rychle se 
vstřebává
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Spojení dvou účinných látek extraktu z  aloe a  D-panthenolu dává vzniknout  
vyváženému krému s  vynikajícími vlastnostmi. Díky zvýšenému 5% obsahu aloe 
a D-panthenolu má krém výborné regenerační a ochranné vlastnosti, dobře se vstře-
bává a zanechává pokožku jemnou a vláčnou.

Extrakt aloe je získáván šetrným sušením listů 
aloe pravé, jejíž užití jako léčivé rostliny je za-
znamenáno již ve starém Egyptě. Je známo, že 
aloe pomáhá stimulovat regeneraci buněk, má 
výrazné hydratační, protizánětlivé účinky a na-
pomáhá při léčení kožních problémů, proto je 
hojně používána zejména v kosmetice.

D-Panthenol je synteticky získávaná olejová 
látka tzv. provitamin B5, který se až v organismu  
přeměňuje na důležitý vitamin B5. Najde-
me jej především ve vlasové kosmetice  
a v kosmetice po opalování. Pro své zklidňu-
jící, regenerační a hydratační vlastnosti je 
používán také ve farmacii.

Aloe vera s panthenolem

regenerační krém

Rychle se 
vstřebává
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regenerační krém

Krém s jedinečnou kombinací pupalkového a konopného oleje, které jsou známé svý-
mi blahodárnými účinky při péči o pleť. Pomáhá pokožce se sklonem k podráždění 
a vysušení. Při pravidelném používání bude pokožka dlouho vláčná. Krém se snadno 
vstřebává a nezanechává pocit nadměrně promaštěných nebo naopak suchých ru-

kou. Příjemný pocit je umocněn jemnou parfe-
mací zeleného čaje.

Konopný olej je lisovaný ze semen konopí se-
tého, má výborné zvláčňující, uklidňující a pro-
mašťující schopnosti. Díky obsahu omega 3 a 6 
nenasycených mastných kyselin může mírnit 
kožní projevy spojené se suchou pokožkou, lu-
pénkou či atopickým ekzémem a pomáhat po-
kožku regenerovat.

Pupalkový olej je lisovaný ze semen pupalky 
dvoudomé. Obsahuje velmi důležitou nena-
sycenou mastnou kyselinu gama-linolenovou. 
Vtíráním do kůže a masáží pomáhá zachovat 
pružnost, pevnost a vláčnost pokožky, obnovo-
vat přirozený lipidový filtr, podporovat přiroze-
nou hydrataci a regenerovat popálenou a zaní-
cenou kůži.

Konopí s pupalkovým olejem

Ojedinělá kombinace 
rostlinných olejů
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nejširší výběr krémů na ruce

Krémy na ruce ISOLDA díky svému rozmanitému sortimentu poskytují všem širokou 
škálu bylin, extraktů a aktivních látek. Každý krém obsahuje jiný druh přírodního rost-
linného oleje. Všichni si mohou mezi nimi najít svého favorita.

9 krémů pro každého

MĚSÍČEK 
s lněným olejem

VPKRM001092

KERATIN 
s mandlovým olejem

VPKMZ001094

VČELÍ VOSK 
s mateřídouškou

VPKRV001093

zklidňující hydratační výživný

HEŘMÁNEK 
s arganovým olejem

VPKRH001095
ŠALVĚJ s biotinem

VPKRD001094

LANOLIN 
s rakytníkovým olejem

VPKRL001094

ochranný
s antibakteriální 
přísadou

ochranný zklidňujicí

ALOE VERA 
s panthenolem

VPKRA001094

OLIVA 
s čajovníkovým olejem

VPKRO001092

KONOPÍ 
s pupalkovým olejem

VPKRC001095

regenerační regenerační regenerační

ATEST
hydratace

ATEST
antibakteriální
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Historie krémů isolda

1999 
Krémy poprvé v tubě 

a rozšíření o další  
dva druhy.

1996 
Zahájení výroby dvou 
krémů balených do lahviček.

2008

2008 
Vylepšení designu předchozí 
řady. Poprvé se zavádí krém  
s pupálkou.

2010 
Prodej krémů ISOLDA  
přesahuje 2 mil. ks za rok.

2010

1999

Krémy ISOLDA prošly od počátku svého vývoje dlouhou cestou. Pojďte s námi po sto-
pách historie a uvidíte jak se vyvíjel tvar tuby a její design. Měnila se však i samotná 
receptura a použité aktivní látky.

1996
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hýčká vaše ruce

2004 
Hlavní aktivní látka se poprvé 
objevuje na obalu. Prodej 
překračuje 500 000 ks za rok.

2007

2004

2007 
Poprvé se objevuje logo 
ISOLDA v modrém praporku.

2016 2016 
Krémy ISOLDA procházejí revo-
lučními změnami. Nový design, 
zvýšený obsah rostlinných olejů, 
testování v akreditované laboratoři.

ATEST
hydratace ATESTantibakteriální
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www.isolda.cz
CORMEN s.r.o., Průmyslová 1420
Bystřice nad Pernštejnem, Česká republika
tel.: +420 565 400 300, www.cormen.cz

Nová
nový
výklopný 
uzávěr

vysoký 
podíl aktivních látek  
a přírodních olejů

nový
design

praktický 
Euro otvor k zavěšení

nové
složení krémů

nová
širší tuba

kvalita
ověřená atesty

Pracovní krémy na ruce  
s obsahem přírodních olejů.

ATESTY
• hydratace

•  antibakteriální 

účinnosti

•  dermální 

snášenlivosti
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