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Własna receptura
Kremy do rąk ISOLDA produkujemy już od 1998 roku. Jesteśmy w peł-
ni czeską fi rmą, z siedzibą na Wysoczyźnie w Bystřici nad Pernštejnem. 
W naszym zakładzie produkcyjnym mamy trzy znakomicie wyposażone 
laboratoria. Badawcze, robocze i mikrobiologiczne. Największym bo-
gactwem marki jest rozwój własny. Zespół specjalistów już od wielu 
lat pracuje nad idealnym składem kremów, które stale udoskonala. 
Testuje działanie różnych substancji naturalnych i bada ich wpływ 
na wszystkie rodzaje skóry. Doświadczenia zyskane w ten spo-
sób mają stały wpływ na udoskonalanie składu kremów 
i sposób ich produkcji.

Kremy z certyfi katem
Produkcja kremów ISOLDA odbywa się zgodnie ze 
ścisłymi standardami. Rozpoczyna się od bardzo precyzyjnego odbioru surowców 
i badania ich właściwości oraz czystości. Przepisy sanitarne są zasadniczo przestrzegane 
podczas całego procesu produkcji, magazynowania i wysyłki. Kremy i ich skład również 
podlegają ścisłym i wymagającym testom, które są wykonywane w akredytowanym labo-
ratorium. Wynikiem tych badań zawsze jest certyfi kat, które deklaruje, na przykład toleran-
cję skórną kremów. Wszystkie kremy ISOLDA są w ten sposób badane a następnie certyfi -
kowane. Kremy z nagietka i rumianku były również testowane klinicznie w celu wykazania 
właściwości kojących i leczniczych. Nasz zakład produkcji kosmetyków jest wyposażony 

w najnowszą technologię. Cały 
proces produkcji odbywa się 
automatycznie bez kontaktu 
z człowiekiem – w hermetycz-
nym środowisku. Dlatego też 
żaden produkt (w tym przy-
padku krem) nie może ulec 
zanieczyszczeniu, w żadnym 
cyklu produkcyjnym. Konsu-
ment, które kupuje krem, ma 
pewność, że jego ręka jako pi-
erwsza dotknęła zakupionego 
produktu.

isolda najpopularniejsze czeskie kremy

dba o twoje dłonie…
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Główna substancja czynna 

po raz pierwszy pojawia się 

na opakowaniu. Sprzedaż 

przekroczyła 500 000 szt. rocznie.

2007
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Kremy ISOLDA przechodzą 
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Historia kremów isolda 1998 – 2016

2002
Po raz pierwszy 

kremy pojawiły się 

w tubce i rozszerzo-

no ich paletę o dwa 

nowe rodzaje.

2
y 

ę 

-

a 

.

1998
Rozpoczęcie produkcji 

dwóch kremów pakowanych 

w buteleczkach.

2008

2008
Ulepszenie wizerunku poprzedniej 

serii. Po raz pierwszy pojawia 

się krem z wiesiołkiem.

2010
Sprzedaż kremów ISOLDA 

przekracza 2 mln. szt. rocznie.
2010

2002

Kremy ISOLDA od początków swego istnienia przeszły długą drogę. Wybierz się 
z nami śladami historii a zobaczysz jak się zmieniał kształt tubki i jej wygląd. Zmieniał się 
również sam skład i zastosowane substancje czynne.
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Nowe udoskonalone kremy
Jako nowość kremy są napełniane do bardziej stabilnych, szerszych tubek, ale nadal o po-
jemności 100 ml. Mają praktyczny otwór Euro do zawieszenia i nowe, bardzo wygodne 
zamknięcie fl ip-top. Kolory zamknięć służą do łatwego odróżniania. Kremy ISOLDA pro-
dukujemy w różnych wariantach, dlatego zawierają najszerszą gamę olejów i substancji 
czynnych na rynku. Każdy z nas może wybrać dla siebie taki rodzaj kremu, który najbard-
ziej odpowiada skórze. Nowe kremy ISOLDA to nie tylko nowa szata, ale również nowy 
produkt w środku. W nowej formule, położono nacisk na zwiększenie zawartości substan-
cji czynnych i olejów naturalnych. Kremy lepiej się wcierają i wchłaniają. Kremy ISOLDA są 
jedynymi kremami pielęgnacyjnymi na rynku z certyfi katami potwierdzającymi działanie 
nawilżające i gojące!

...czymkolwiek się zajmują

CORMEN s.r.o.

Průmyslová 1420

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Republika Czeska

www.cormen.cz

Jedyne kremy pielęgnacyjne na rynku posiadające 

certyfi katy potwierdzające działanie lecznicze i gojące  

Wysoka zawartość substancji czynnych 

i olejów naturalnych

Praktyczny otwór Euro do zawieszenia

Lepsze wcieranie 

i wchłanianie

Nowa średnica tubki

Zamknięcie fl ip-top 

„Największym 
bogactwem każdej 
marki jest jej rozwój.“

Ing. Jana Prosecká, Ph.D.
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Krem przebadany klinicznie, wspierający i przyśpieszający proces gojenia się skóry bez 
oznak krwawienia, który zawiera ekstrakt z rumianku pospolitego i olejek arganowy. Krem 
łączy lecznicze właściwości rumianku z nawilżającymi właściwościami olejku arganowe-
go. Przy regularnym stosowaniu skóra odzyskuje witalność i sprężystość. Krem łatwo się 

wciera i jest bardzo przyjemny do stosowania 
w ciągu dnia. Nie jest przeznaczony do stosowa-
nia na otwarte rany, ale wspomaga gojenie drob-
nych ran, blizn lub podrażnionej skóry.

Rumianek pospolity to wysoko cenione zioło do 
użytku wewnętrznego, zewnętrznego i do inha-
lacji, o działaniu antyseptycznym, kojącym i pr-
zeciwzapalnym. Skraca czas gojenia oraz regene-
racji ran. Oprócz znanych składników, takich jak 
azulen, bisabolol, które mają przede wszystkim 
działanie kojące i właściwości regenerujące, za-
wiera też kwas salicylowy, fl awonoidy, glikozydy 
i inne substancje czynne.

Olejek arganowy jest pozyskiwany z nasion dr-
zewa arganowego, czasami nazywanymi „maro-
kańskim złotem“. Ze względu na wysoką zawar-
tość substancji czynnych, takich jak nienasycone 
kwasy tłuszczowe, skwaleny, tokoferole i witami-
ny są wysoko cenione. Właściwości odżywcze 
i nawilżające sprawiają, iż jest też idealny do 

wszechstronnej pielęgnacji skóry.

Rumianek z olejkiem arganowym

krem gojący
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dermatologiczny

Krem został przebadany 
klinicznie w specjalistycznym 
laboratorium. Wykazano, że 
krem łagodził podrażnioną 

skórę i pomagał w 
przyśpieszeniu procesu gojenia 
skóry bez oznak krwawienia.

największy wybór kremów do rąk

Kremy do rąk ISOLDA ze względu na zróżnicowany asortyment dostarczają szeroką gamę 
ziół, wyciągów i substancji czynnych. Każdy krem zawiera inny rodzaj naturalnego oleju 
roślinnego. Każdy znajdzie wśród nich swój ulubiony krem.

9 kremów dla każdego

NAGIETEK

z olejem lnianym

VPKRM001096

KERATYNA 

z olejkiem 

migdałowym

VPKMZ001097

PSZCZELI WOSK

z macierzanką

VPKRV001096

gojący nawilżający
odżywczy

RUMIANEK

z olejem arganowym

VPKRH001098
SZAŁWIA z biotyną

VPKRD001097

LANOLINA

z olejem z rokitnika

VPKRL001097

ochronny
ze składnikiem 
antybakterialnym

ochronny gojący

ALOE VERA 

z pantenolem

VPKRA001097

OLIWA

z olejkiem z drzewa 

herbacianego

VPKRO001095

KONOPIE 

z olejkiem z wiesiołka

VPKRC001098

ALOLOLOALOALOALOALOALOALOALOALOA EE VEE VE VE VE VE VE VE VE VE VERAERAERAERAERAERAERAERAERAERA AAAAAAAAAA

regeneracyjny

KONONONKONKONKONKONKONK OOPIOPOPIOPIOOPIOPIPIEEEEEE KKKKKKKK

regeneracyjny OLIOLIOLIOLOLIOLIOLIOLIOLIWAWAWAWAWAWAWAWAWAAOOOOOOOOO

regeneracyjny
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krem regenerujący

Połączenie tych olejków jest znane z dobroczynnego wpływu na skórę, może pomagać 
skórze ze skłonnościami do podrażnień i wysuszania. Dzięki olejkom skóra będzie długo 
jędrna. Krem łatwo się wchłania i nie pozostawia uczucia nadmiernie tłustych lub suchych 
rąk. Przyjemne uczucie podkreśla delikatna nuta perfum o zapachu zielonej herbaty.

Olej konopny jest tłoczony z nasion konopi 
siewnej, posiada doskonałe właściwości na-
wilżające, kojące i natłuszczające. Ze względu na 
zawartość omega 3 i 6 nienasyconych kwasów 
tłuszczowych łagodzi objawy suchej skóry, łuszc-
zycy lub atopowego zapalenia skóry i pomaga 
w regeneracji skóry.

Olej z wiesiołka jest uzyskiwany z nasion wie-
siołka dwuletniego. Zawiera bardzo ważny niena-
sycony kwas tłuszczowy gamma-linolenowy. Po-
przez wmasowywanie w skórę pomaga utrzymać 
elastyczność, jędrność i gładkość skóry, odnawia 
naturalny fi ltr lipidowy, wspiera naturalne na-
wilżenie i regeneruje poparzoną oraz zaognioną 
skórę.

Konopie z olejkiem z wiesiołka

Wyjątkowe połączenie 

olejów roślinnych
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krem gojący

Krem przebadany klinicznie, który przy regularnym stosowaniu ułatwia i przyśpiesza 
proces gojenia się skóry bez oznak krwawienia. Podczas stosowania działają nie tylko 
składniki własne, takie jak ekstrakt z nagietka lekarskiego, ale też oleje zawarte w kremie, 
które aktywnie regenerują skórę, dzięki czemu pozostaje elastyczna i delikatna. Nie jest 
przeznaczony do stosowania na otwarte rany, ale 
wspomaga gojenie drobnych ran bez objawów 
krwawienia, blizn lub podrażnienia skóry.

Nagietek lekarski to zioło cenione już od czasów 
Starożytnej Grecji i Rzymu, gdzie było używane 
zarówno ze względu na właściwości regenerują-
ce, łagodzące, przeciwzapalne i gojące. Nagietek 
lekarski, ze względu na skład oraz znane działanie 
jest często stosowany w przemyśle farmaceutycz-
nym. Zawiera oleje esencjalne, karotenoidy, fl a-
wonoidy, saponiny, żywice i inne substancje.

Olej lniany jest uzyskiwany poprzez tłoczenie 
nasion lnu zwyczajnego. Dzięki dużej zawartości 
omega 3 i 6 nienasyconych kwasów tłuszczowych 
jest odpowiedni do stosowania jako suplement 
diety. Dobrze wpływa również na problemy der-
matologiczne. W użytku wewnętrznym sprawdził 
się do regeneracji suchej, zmęczonej i atopowej 
skóry oraz do pielęgnacji skóry.

Nagietek z olejem lnianym
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Testowany klinicznie krem do skutecznego nawilżania skóry z zawartością wosku pszc-
zelego i wyciągiem z macierzanki. Przy regularnym stosowaniu skóra pozostaje jędrna 
i gładka. Przyjemne uczucie potęguje subtelna ziołowa nuta perfum.

Wosk pszczeli jest naturalnym produktem pszc-
zół. Oczyszczony wosk pszczeli zyskuje popular-
ność w branży kosmetycznej, w której jest wykor-
zystywany ze względu na właściwości nawilżające 
i ochronne. Ze względu na swoją strukturę tworzy 
na skórze warstwę ochroną, która chroni ją przed 
niekorzystnymi wpływami środowiska. Wosk na-
wilża skórę, dlatego w szczególności jest stosowa-
ny jako składnik balsamów do ust.

Macierzanka już od wielu lat jest wysoko ce-
nionym aromatycznym ziołem. Jest stosowana 
do użytku wewnętrznego, zewnętrznego i do 
inhalacji. Roślina zawiera dużą ilość substancji 
czynnych, które nadają jej antyseptyczne, pr-

zeciwzapalne i ukrwiające właściwości. Częs-
to jest stosowana do higieny jamy ustnej, 

do aromaterapii, ale jest też ważna 
w pielęgnacji skóry.

Pszczeli wosk z macierzanką

krem nawilżający
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nawilżający

Krem został przebadany klinicznie 
w specjalistycznym 

laboratorium. Wykazano, 
że krem nawilżył skórę i 

utrzymywał ją nawilżoną 
przez długi czas.

Połączenie ekstraktu z dwóch substancji czynnych - aloe vera i D-pantenolu prowadzi do 
powstania zrównoważonego kremu o doskonałych właściwościach. Dzięki zwiększonej 
zawartości 5 % aloe vera, które jest znane z korzystnego wpływu na skórę i D-pantenolu, 
który nawilża skórę oraz pomaga w jej złagodzeniu, krem ma doskonałe właściwości rege-
nerujące i ochronne, dobrze się wchłania i pozo-
stawia skórę gładką oraz delikatną.

Ekstrakt jest otrzymywany przez łagodne sus-
zenie soku z aloesu, którego zastosowanie jako 
roślinny leczniczej odnotowano już w starożyt-
nym Egipcie. Roślina zawiera dużą ilość substancji 
czynnych, najczęściej jednak jest używany miąższ 
liści. Wiadomo, że aloes pomaga w stymulacji 
regeneracji komórek, posiada silne właściwości 
nawilżające, przeciwzapalne i pomaga w leczeniu 
problemów skórnych, dlatego jest szeroko stoso-
wany szczególnie w kosmetyce.

D-Pantenol to syntetycznie uzyskiwana sub-
stancja oleista tzw. prowitamina B5, która 
dopiero w organizmie przekształca 
się w ważną witaminę B5. Ze wz-
ględu na kojące, właściwości rege-
nerujące i nawilżające właściwości 
jest używany nie tylko w kosme-
tyce, ale też we farmaceuty-
ce. Najczęściej występuje 
w kosmetykach do wło-
sów i do opalania.

Aloe vera z pantenolem

krem regenerujący
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krem regenerujący

Krem, w którym łączą się dwie główne substancje czynne, oliwa z oliwek i oczyszczony ole-
jek z drzewa herbacianego. Oliwa z oliwek jest znana z właściwości łagodzących a olejek 
drzewa herbacianego pomaga koić skórę. Krem ze względu na skład ułatwia regenerację 
skóry.

Oliwa z oliwek jest uzyskiwana poprzez tłoczenie 
owoców oliwki europejskiej, typowej rośliny śró-
dziemnomorskiej. Oliwa z oliwek słynie ze swych 
właściwości odżywczych oraz kosmetycznych. 
Ważnym składnikiem oliwy są zwłaszcza kwasy 
tłuszczowe, takie jak kwas oleinowy i kwas palmi-
tynowy. Olej poprawia elastyczność skóry, posia-
da właściwości regenerujące i nawilżające.

Olejek z drzewa herbacianego – rafi nowany ole-
jek z liści Tea Tree (czyli drzewa herbacianego) 
zawiera około 100 różnych substancji czynnych, 
z których większość posiada działanie antybakte-
rialne lub lekko znieczulające, czyli również koją-
ce. Powszechnie olejek z drzewa herbacianego 
jest znany jako naturalny środek antyseptyczny.

Oliwa z olejkiem z drzewa herbacianego

Szybko się 

wchłania

10
krem odżywczy

Ten luksusowy krem łączy w sobie bogatą kremową bazę z dużą zawartością keratyny 
i olejku migdałowego. Pod względem składu jest numerem jeden wśród naszych kremów. 
Oryginalne połączenie tych składników pomaga w utrzymaniu elastyczności, zmiękczenia 
i odżywieniu skóry rąk oraz łożyska paznokcia. Przy regularnym stosowaniu skóra pozos-
taje jedwabista i sprężysta bez poczucia tłustych 
rąk. Krem można stosować też jako okłady rege-
nerujące.

Olej migdałowy jest uzyskiwany tłoczeniem 
nasion migdałowca zwyczajnego. Z historii jest 
znany ze względu na zmiękczające i odżywcze 
działanie, dlatego jest bardzo popularnym tra-
dycyjnym surowcem głównie w kosmetykach. 
Ze względu na dużą zawartość kwasów tłuszc-
zowych, witamin i substancji mineralnych oraz 
szybkie wchłanianie jest stosowany w kre-
mach do suchej i starzejącej się skóry, w aro-
materapii i jako olej do masażu.

Keratyna to białko strukturalne, które jest 
naturalnym składnikiem skóry, włosów 
i paznokci. Do celów kosmetycznych 
jest używany tzw. hydrolizat keraty-
ny, pochodzący z wełny, który jest 
bogaty w aminokwasy i mine-
rały oraz posiada działanie na-
wilżające, zmiękczające i wy-
gładzające. Istotnie zwiększa 
elastyczność skóry. Jest częs-
to stosowany w kosmety-
kach do włosów.

Keratyna z olejkiem migdałowym
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krem ochronny

Krem tłusty, który dzięki unikalnemu połączeniu oczyszczonej farmaceutycznej lanoliny, 
oleju sojowego i rokitnika tworzy bogatą strukturę, która pomaga chronić skórę przed nie-
korzystnymi wpływami środowiska, szczególnie przed wilgocią i mrozem. Pomimo dużej 
zawartości oleju i wosków skóra po naniesieniu pozostaje przyjemnie miękka. Krem jest 

odpowiedni dla skóry rąk forsowanej podczas pra-
cy w mokrym środowisku ze środkami czyszczący-
mi i rozpuszczalnikami. Krem można stosować też 
jako okłady regenerujące.

Olej z rokitnika zwyczajnego jest otrzymywany 
z owoców rokitnika zwyczajnego, który jest bogaty 
w substancje biologicznie czynne. Oprócz wysokiej 
zawartości kwasu palmitoleinowego zawiera dużo 
karotenoidów, witamin, fl awonoidów, rutyny i sub-
stancji mineralnych. Ze względu na bogaty skład 
jest ważnym surowcem w przemyśle kosmetycz-
nym, w którym jest ceniony zwłaszcza za właści-

wości regenerujące i przeciwzapalne.

Lanolina to naturalny wosk, który jest uzy-
skiwany z owczej wełny. Oczyszczona 

lanolina o farmaceutycznej jakoś-
ci, jest stosowana w farmaceutyce 

i kosmetyce, gdzie używa się jej 
do leczenia skóry, tworzy od-

porną warstwę wodoodporną 
i zmiękcza skórę.

Lanolina z olejkiem z rokitnika zwyczajnego

Przeznaczony 

dla mocno 

obciążanej 

skóry
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krem ochronny ze składnikiem antybakterialnym

Dezynfekcja skóry jest często niezbędnym elementem procesów higienicznych. Koniecz-
ność wzrostu działania antybakteryjnego rośnie zwłaszcza w warunkach większego ruchu, 
w salonach kosmetycznych, przetwórstwie spożywczym i w innych obszarach. Wyjątkowe 
połączenie delikatnej bazy kremowej ze składnikiem antybakteryjnym jest odpowiednim 
uzupełnieniem procesów higienicznych. Krem zo-
stał przebadany pod kątem działania bakteriobójc-
zego podczas dezynfekcji rąk i skóry dla specyfi cz-
nych szczepów bakterii. Krem łatwo się wchłania 
i wyjątkowo zmiękcza skórę. Niezastąpioną rolę 
w pielęgnacji skóry odgrywa również ekstrakt 
z szałwii.

Szałwia lekarska to wysoko cenione aromatycz-
ne zioło do inhalacji i zastosowania zewnętrzne-
go o silnym działaniu antyseptycznym, kojącym 
i przeciwzapalnym. Bardzo często jest używane 
do higieny jamy ustnej, ale popularne staje się też 
w zastosowaniach kosmetycznych, gdzie jest sto-
sowane do tonowania, łagodzenia oraz ze względu 
na właściwości przeciwutleniające i oczyszczające.

Biotyna zwana też koenzymem R lub witaminą H, 
w organizmie bierze udział (razem z pozostały-
mi witaminami B i witaminą A ) w najróżno-
rodniejszych reakcjach chemicznych, 
jest ważna do odnowienia i wzrostu 
komórek.

Szałwia z biotyną NOWOŚĆ
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ATESTantybakterialny

Krem został 

przebadany pod kątem 

przeciwbakteryjnym do 

higieny rąk. Wykazano, 

że krem znacznie 

zmniejszał ilość bakterii 

zaobserwowanych 

szczepów.
s


