
Tradiční  
bylinná kosmetika 

české firmy Dr. DUDEK

Rodinná firma Dr. Dudka již více než dvacet 
let vyrábí kosmetiku podle původních tra-
dičních receptur a rukodělných technologií 
výhradně z biologicky aktivních a převážně 
tuzemských přírodních látek. Masťový zá-
klad tvoří výhradně čisté vepřové sádlo, tave-
né a odstřeďované ve vodní páře, a nebělený 
včelí vosk. Dále výrobky obsahují např. včelí 
propolis, rostlinný olej, obilný líh, prameni-
tou vodu, bylinné extrakty, éterické oleje či 
horské mumio.

Kosmetika Dr. Dudka je zcela bez chemic-
kých přísad, konzervace je prováděna pou-
ze bylinnými silicemi a vitamíny.

Zaručenou bezpečnost a účinnost potvr-
zují nejen dlouholeté zkušenosti z oblasti 
tradiční lidové medicíny, ale i testy dermální 
tolerance provedené v letech 1994–95 v labo-
ratoři pro metabolismus a patofyziologii kůže 
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Tradiční bylinné masti, masážní oleje a bal-
zámy jsou vhodné k péči o jemnou a podráž-
děnou pleť včetně pokožky s různými pro-
blémy (alergie, ekzémy, akné, lupénka).

Výrobky firmy Dr. Dudek  
zakoupíte v lékárnách  

(v ČR dodává Phoenix, Pharmos,  
Alliance, Grešík; v SR Unipharma, Med-art)  

a ve specializovaných prodejnách bylin  
a zdravé výživy.

Podrobnější informace naleznete na  
www.dr-dudek.cz

kontakt: info@dr-dudek.cz

Regenerační  
KONOPNÁ MAST  
50 ml

•	výrazně napomáhá k obnově a ochraně suché 
podrážděné pleti, zejména při projevech  
ekzému a lupénky

•	na masáže chronicky bolestivých svalů, šlach 
a kloubů

•	obsahuje za studena lisovaný konopný olej, 
navíc též konopný extrakt a výtažky z žindavy 
a lopuchu

•	použité látky vykazují účinky antiseptické, 
antimykotické, protizánětlivé a regenerační 
a zároveň vyživují, obnovují, chrání a zklidňují 
citlivou pleť

Svatojánský  
TŘEZALKOVÝ OLEJ  
Ľubovníkový olej
80 nebo 215 ml

•	příznivě působí na suchou a problémovou 
pleť např. po slunění, při ekzému, opruzení, 
proležení a tepelném podráždění  

•	velmi vhodný na masáže při odborné i domácí 
péči o namožené svaly a bolavá záda,  
zejména pro speciální Breussovu masáž  
páteře (testováním potvrzen optimální 
prokrvující efekt s trváním do 90 minut)

•	relaxační a zklidňující přísada do koupele, 
jako teplý prsní obklad při kašli

•
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Tradiční  
MĚSÍČKOVÁ MAST 
Nechtíková masť
30 ml nebo 50 ml  

•	k péči o suchou a podrážděnou pleť, na ošetření 
rukou po práci

•	k ochraně pleti do mrazu, k péči po zánětech žil
•	obsažený extrakt z měsíčku lékařského 

má prokázané antiseptické, antibakteriální,  
hojivé a protizánětlivé účinky

Tradiční  
ŘEPÍKOVÁ MAST  
Repíková masť
50 ml

•	k péči o drobné oděrky, záděry, jizvy a kožní 
praskliny

•	na masáže lýtek při křečových žilách  
•	obsažený extrakt z kvetoucí nati řepíku 

lékařského působí protizánětlivě i antisepticky

Tradiční  
KOSTIVALOVÁ MAST 
Kostihojová masť
50 ml

•	na masáže při rehabilitační i domácí péči 
o namožené a pohmožděné svaly, šlachy a klouby

•	na svalovou únavu po práci a sportu, 
k prokrvení pokožky

•	účinek kostivalové masti je vhodné podpořit 
použitím tradičního kostivalového mazání

•

Tradiční  
KOSTIVALOVÉ MAZÁNÍ  
Kostihojové mazanie
80 ml

•	výrazně podporuje působení tradiční 
kostivalové masti

•	doporučené použití jako obklad na noc spolu 
s mastí 

•	na masáže při ošetřování namoženin, 
pohmožděnin, bolavých svalů, šlach a kloubů,  
výronů, revmatických potíží a stavů 
po zlomeninách

Tradiční  
PROPOLISOVÁ MAST  
30 ml

•	mast na ochranu a obnovu suché, citlivé 
a popraskané pleti

•	na drobné oděrky, záděry a koutky a k prevenci 
plísní

•	vhodná do mrazu i k péči o rty

Přírodní  
PROPOLISOVÁ TINKTURA  
30 ml

•	k ústní hygieně a regeneraci při zánětlivých 
obtížích dásní (např. paradentóze) a ke kloktání 
a výplachům ústní dutiny při nachlazení 

•	k péči o drobné kožní problémy a desinfekci 
po bodnutí hmyzem i klíštětem

•	obsahuje pouze přírodní včelí propolis a kvasný 
konzumní líh (max. 75%)

•	propolis patří mezi vícesložkové přírodní 
látky s dezinfekčními, konzervačními 
i antimikrobiálními účinky, má prokázán příznivý 
efekt při plísních, aftách, oparech a bradavicích

Asijská  
MUMIOMAST  
30 ml

•	na suchou, citlivou pleť, na noc k celkové 
regeneraci a výživě pleti

•	na drobná poranění a při akné
•	vynikající na regeneraci a zklidnění pokožky 

po nadměrném slunění
•	mumio (tmavohnědá až černá hmota vznikající 

v extrémních klimatických podmínkách 
asijských velehor) obsahuje kolem 80 složek 
z minerální i organické sféry v obdivuhodné 
rovnováze a vyniká svými regeneračními, 
hojivými, ochrannými a protizánětlivými účinky

Regenerační  
BYLINNÁ MAST  
50 nebo 500 ml

•	k péči o pokožku se zvýšeným svěděním, 
praskáním, rohovatěním, olupováním 
a specifickými příznaky lupénky a ekzému

•	obsahuje výtažky z řepíku, přesličky, slézu, 
vrby a kopřivy, žloutkový olej, rybí tuk a sůl 
z Mrtvého moře

•	obsažené přírodní látky a vitamíny vykazují 
protizánětlivé, hojivé a dezinfekční účinky
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