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Přírodní kosmetika  
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Přírodní kosmetika Tepezcohuite je novinkou na českém trhu. Hlavní 

složkou produktu je extrakt ze stromu Tepezcohuite, který roste 

převážně v Mexiku. V našem internetovém obchodě 

www.tepezcohuite.cz  můžete zakoupit výrobky, které jsou určeny 

především pro péči o velmi citlivou pleť. Pokud Vás trápí ekzémy 

(včetně atopických), opary, popraskaná kůže na rukou, puchýřky na 

rukou, akné, jizvy po akné, vrásky, celulitida, popáleniny, lupénka, 

mykózy, bércové vředy či popraskané koutky úst je tato kosmetika to 

pravé pro Vás. V našem obchodě můžete zakoupit kvalitní produkty 

Tepezcohuite od čtyř výrobců – Tecnobotánica de México (Mexiko), 

Yazmin (Mexiko), Natur Farma (Itálie), Natural Green Brand (USA). 

Na základě zkušeností s těmito produkty, můžeme říci, že námi 

nabízené produkty předčí Vaše očekávání. 

 

Na Vaši návštěvu, dotazy a případný nákup v našem obchodě se těší 

tým Tepezcohuite CZ a Mgr. Květa Zahrádková. 

 

www.tepezcohuite.cz 

 Mgr. Květa Zahrádková 

 

 

 

 

zakladatelka tepezcohuite.cz 
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TECNOBOTÁNICA	DE	MÉXICO	

Tepezcohuite Pomade - ,, p řípravek první pomoci” 120g a 50g  

 

Tento krém je pro své mnohostranné využití označován jak ,,přípravek první pomoci”  
Slouží k péči o pokožku v případě výskytu: ekzémů i atopických, vrásek, akné, 
popálenin, řezných ran, jizev, oparů, popraskaných rtů, záděr a jiných poranění kůže 
…… 

SLOŽENÍ:   

• olej ze stromu Tepezcohuite 
• olej z pšeničných klíčků 
• šípkový olej 
• vazelína 

Krém  obsahuje pouze přírodní látky. 

 

Tepezcohuite Pomade Arbol de Vida 50g & 120g.  
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Tepezcohuite - no ční krém s kolagenem a vitaminem E 60g  

 
Noční krém Tepezcohuite s kolagenem a vitamínem E zanechá Vaši pokožku 
přirozeně jemnou. Napomáhá předcházení vrásek, akné a projevů stárnutí pokožky. 
 
Krém by měl být používán v kombinaci s denním krémem Tepezcohuite, pouze takto 
lze dosáhnout 100% výsledku.  
 

SLOŽENÍ:   
• Tepezcohuite olej 
• vitamín E 
• kolagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Krém obsahuje pouze přírodní látky. 
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YAZMIN	(Mexico)	

Tepezcohuite – p řírodní mýdlo 100g  

 

Toto mýdlo zanechá Vaši pokožku jemnou a vláčnou po celý den. Mýdlo snižuje 
tvorbu jizev po akné. Napomáhá předcházet výskytu vrásek, strijí , celulitidy, 
stařeckých skvrn.  
Mýdlo je určeno především k péči o pokožku obličeje. Dokonale odstraní make up i 
voděodolný. Smyje veškeré nečistoty, které ucpávají kožní póry, odstraní 99,9 % 
bakterií bez chemie. Pro zvýšení účinku použijte min. 2x denně (ráno a večer).  
 
SLOŽENÍ:   

• kůra ze stromu Tepezcohuite 
• Tepezcohuite olej 
• kokosový olej 
• olivový olej 
• voda 
• hydroxid sodný 
• Palm kyselina stearová *  

 

Mýdlo obsahuje pouze přírodní látky.  
* Palm kyselina stearová se přirozeně vyskytuje v zelenině. Neobsahuje chemické látky či jiné 

emulgátory. Používá se k zahuštění, vázání pleťové vody, mýdel či krémů.  

Tepezcohuite – medové mýdlo 100g  

 
Na rozdíl od mýdla přírodního, které je určeno k péči o pokožku obličeje, toto mýdlo 
pečuje především o pokožku na těle. Přídavek medu a ovsa zaručí, že bude Vaše 
pokožka jemná a svěží po celý den. Mýdlo napomáhá předcházet výskytu strijí, akné, 
vrásek, celulitidy a mnoha dalším nepříjemným problémům, které jsou spojeny se 
stárnutím pokožky. 
 
      SLOŽENÍ: 
• Tepezcohuite olej 
• kůra ze stromu Tepezcohuite 
• med 
• oves 
• hydroxid sodný  
• voda 
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Tepezcohuite prášek 10g. 

Tepezcohuite prášek lze přidat do libovolného produktu z řady Tepezcohuite, ale také do 

jakéhokoliv krému, který vyhovuje Vaší pleti. Prášek je bohatý na taniny a saponiny. Tyto 
sloučeniny mají silné antimykotické a antibakteriální vlastnosti.  

 
 
SLOŽENÍ: 

• 100% Tepezcohuite prášek 
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Natur	Farma	(Itálie)	

Natur Farma  – 20 %Tepezcohuite krém 50ml.  

Tepezcohuite krém z kolekce Natur Farma je určený především pro ty, kteří bojují 
s lupénkou, ekzémy (včetně atopických).  Díky protizánětlivým a antibakteriálním 
učinkům je krém velmi účinný na popáleniny, bércové vředy, plísňové infekce, řezné 
rány, jizvy. U zákazníků je oblíbený především díky své barvě a specifické vůni. 

 

SLOŽENÍ: 
• Cera Alba 
• Heliatus Annus 
• Mimosa Tenuiflora 
• Paraffin 
• Prophylene Glycole 
• Ethoxydglycol 
• Sorbitan Stearate 
• Myrtus Communis 
 

Natur Farma  – Tepezcohuite šampón 200ml. 

Tepezcohuite šampón pečuje o pokožku hlavy v případě výskytu lupénky, mykóz či 
atopického ekzému. Obsahuje aniontové povrchově aktivní látky získané z kokosu a cukru, 
díky kterým je šampón velmi šetrný k Vaší pokožce hlavy a respektuje lipidové pláště kůže.  
Díky přítomnosti extraktu ženšenu a pšeničného proteinu (vitamin E) zamezuje vypadávání 
vlasů.  

 SLOŽENÍ:  

•   Aqua 
•  Sodium Lauroil Sarcosinate 
• Cocamidopropyl Betaine 
• Mimosa Tenuiflora  
•  Propylene Glycol 
•  Coco-Glucoside Glyceryl Oleate 
• Disodium EDTA 
• Citric Acid 
• Phenoxyethanol  
• Sodium Benzoate 
• Potassium  Sorbate 
•  Profumo  
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Natur Farma – Tepezcohuite kondicionér 125ml.   

Tepezcohuite kondicionér je určen pro jedince s velmi citlivou pokožkou hlavy, zvláště pro ty 
kteří trpí lupénkou. Obsahuje 35% extraktu ze stromu  Tepezcohuite a díky tomu má 
blahodárný vliv na poškozenou strukturu vlasů: roztřepené konečky, suché, polámané vlasy…  

 
SLOŽENÍ: 
�  Aqua 
� Propylene Glycol 
� Sodium 
� Mimosa Tenuiflora Extract 
� Ethoxydglycol 
� Dimeticone 
�  Cetrimonium Chloride 
�  Ascorbis Acid 
� Citric Acid 
� Sodium Benzate 
� Potassium Sorbate 
� Phenoxyethanol 
� Profumo 

 
 
Natur Farma  – Tepezcohuite mýdlo 100g. 

 
Tepezcohuite mýdlo je ideálním produktem pro ošetření a dezinfekci pokožky trpící 
lupénkou, mykózami, ekzémy (včetně atopických). Mýdlo nevysušuje pokožku a je velmi 
vhodné pro citlivou pleť ekzematiků.  

 
 

             SLOŽENÍ: 
�  Cocos nucifera 
� Aqua 
� Potassium Hydroxide 
� Mimosa Tenuiflora 
� Parfum 
� Editronic Acid 
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Natur Farma  – Tepezcohuite sprchový gel 200ml. 

Sprchový gel Tepezcohuite je určen pro ošetření pokožky trpící lupénkou, mykózami, 
atopickým ekzémem. Tento sprchový gel také ocení ti, kteří mají velmi citlivou pokožku a po 
použití běžného sprchového gelu se vždy dostaví nepříjemný pocit svědění kůže. 

 

SLOŽENÍ: 
�  Aqua 
� Sodium Lauroil Sarcosinate 
� Cocamidopropyl  Betaine 
� Cocamide DEA  
� Glycerin 
� Mimosa Tenuiflora Extract 
� Citric Acid 
� Tocopherol 
� Hydrolized weath protein 
� Disodium EDTA 
� Imidazolidinil Urea 
� Potassium Sorbate 
� Sodium Benzoate 
� Phenoxyethanol 
� Parfum 
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NATURAL	BRAND	(USA)		

Tepezcohuite creme – denní krém 2OZ/60ml 

Tepezcohuite creme slouží k péči o Vaši pokožku obličeje v případě výskytu vrásek, 
projevů stárnutí pleti, stařeckých skvrn. Krém je určen pro citlivou pokožku 
ekzematiků se sklony k akné. 

      SLOŽENÍ: 
 

• AQUA 

• STEARIC ACID 

•  CETEARETH – 20 

• CETEARYL ALCOHOL 

• SODIUM POLYACRYLATE 

• EMU OIL 

• ORYZA SATIVA (RICE)BRAN OIL 

• MIMOSA TENUIFLORA BARK EXTRACT, 

• VITIS VINIFERA (GRAPE ) SEED OIL 

�      CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL 

�      TOCOPHEROL 
�     SORBITOL 

�     MEL EXTRACT 

�    MANGIFERA INDICA FRUIT EXTRACT 

�    ALLANTOIN 

�   DIAZOLIDINYL UREA 

�   POTASSIUM HYDROXIDE 

�   PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER     

OIL 
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