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My white secret 
www.mywhitesecret.com 
 
 

 

Let’s be honest. There are a lot of teeth whitening products out there. 
We’re different. My White Secret is a UK based natural teeth whitening 
brand for beautiful white teeth. Simple. My White Secret was born from 
extensive market research into non-peroxide teeth whitening 
treatments. The market is filled with stale, clinical branding and My 
White Secret sets out to be different by positioning itself in the cosmetic 
market.  
Our aim is to place ourselves with lipstick brands and skin creams - 
girls will carry their teeth whitening with them and it will become an 
everyday beauty product aimed at young women who spend around 
£50-300/month on beauty. 
-------------------------------------- 
 
Buďme upřímní. Existuje mnoho produktů na bělení zubů. Jsme jiní. My 
White Secret je britská značka pro bílé zuby. Jednoduché. My White 
Secret  se zrodilo z rozsáhlého průzkumu trhu s neperoxidovým 
bělením zubů. Trh je naplněný zastaralými klinickými značkami a My 
White Secret se rozhodlo být odlišné tím, že je umístěn na trhu s 
kosmetikou.  
Naším cílem je ocitnout se vedle rtěnek a kožních krémů - dívky budou 
s sebou v kabelce nosit sadu na bělení zubů, a tak se stane My White 
Secret každodenním kosmetickým produktem zaměřeným na mladé 
ženy, které utratí okolo 50-300 liber / měsíc za krásu. 

 
  
CliniSkyn London Cosmeceuticals 
www.cliniskyn.co.uk 
 
 

 
 
 

CliniSkyn London Cosmeceuticals brings together the expertise of 
medical scientists and cosmetic industry experts to bring a unique, 
powerful but natural range of anti-ageing products that contain 
ingredients that have been scientifically proven to guarantee results.  
Natural products are becoming increasingly popular so we have taken 
nature’s finest bio technologically enhanced ingredients to create 
superior, safe and effective next generation products that give 
outstanding results.   
All of our products are clinically tested, contain no animal ingredients or 
alcohol and are suitable for all skin types, even sensitive skin. 
 
Our main product is an innovative anti-ageing and skin brightening 
facial oil.  
This oil is a non-greasy, easily absorbed combination of natural oils 
along with plant stem cells and plant extracts that work deep in the skin 
to reduce the pigment of the skin resulting in a lighter, more even skin 
tone.  
It effectively reduces wrinkles, lifts and firms skin, reverses signs of 
ageing, hydrates and nourishes the skin and rejuvenates it. 
------------------------------------------- 
 
CliniSkyn London Cosmeceuticals spojuje odborné znalosti lékařů a 
odborníků v oblasti kosmetického průmyslu, díky nimž vznikla jedinečná 
a silná škála přírodních produktů obsahující vědecky ověřené přísady 
proti stárnutí, které opravdu zaručují výsledky.  
Přírodní produkty se stávají stále oblíbenějšími, proto jsme využili 
nejlepší přírodní biotechnologicky vylepšené přísady pro výrobu 
bezpečných a efektivních produktů nové generace, které poskytují 
vynikající výsledky.  
Všechny naše produkty jsou klinicky testovány, neobsahují žádné 
živočišné složky ani alkohol a jsou vhodné pro všechny typy pleti, 
dokonce i pro citlivou pokožku. 
 
Naším hlavním produktem je inovační olej na obličej, který zabraňuje 
stárnutí kůže a rozjasňuje tvář. 
Tento olej nezanechává mastnou kůži, snadno se absorbuje díky 
kombinaci přírodních olejů spolu s rostlinnými kmenovými buňkami a 
rostlinnými výtažky, které působí hluboko v pokožce, aby snížily 



pigment pokožky, což má za následek jasnější a rovnoměrný odstín 
pleti.  Účinně redukuje vrásky, vytahuje a zpevňuje pokožku, odvrátí 
známky stárnutí, hydratuje, vyživuje pokožku a omlazuje ji. 
 

 
  
Ogario London 
www.ogariolondon.com 
 
 

 
 
 

Ogario London is a multi-award-winning British haircare range packed 
with plant extracts and essential oils, created to leave hair shiny, 
healthy and naturally beautiful.  
Created by independent London hair salon, Ogario the Ogario London 
range offers shampoos conditioners, a hair masque and styling 
products for complete hair care.  
The unique Ogario London formula was 4 years in the making, 
produced in collaboration with Ogario's salon clients to get real 
feedback and observe real results on real people.  
Ogario London is all about building the best foundations for hair, by 
caring for the scalp with gentle cleansing ingredients and hydrating hair 
with the best conditioning ingredients, so that it is strong, supple, shiny, 
and manageable.  
With glowing reviews from Beauty journalists and its position as a 
Beauty Bible favourite, Ogario London is the natural haircare choice. 
----------------------------------------------- 
 
Ogario London je britská, cenami ověnčená značka,  péče o vlasy s 
rostlinnými výtažky a esenciálními oleji, vytvořená tak, aby zanechala 
vlasy lesklé, zdravé a přirozeně krásné. 
Vytvořená nezávislým kosmetickým salonem v Londýně, řada Ogario  
London nabízí kondicionéry, šampony, vlasové masky a stylové 
výrobky pro kompletní péči o vlasy. 
Jedinečná formula Ogario London byla vyrobena ve spolupráci s klienty 
salonu Ogario, aby získala skutečnou zpětnou vazbu a pozorovala 
skutečné výsledky na reálných lidech. 
Ogario London se zabývá vytvářením nejlepších přípravků pro vlasy, 
pečuje o pokožku hlavy jemnými čisticími přísadami a hydratuje vlasy 
pomocí nejlepších kondicionačních přísadami, takže jsou silné, pružné, 
lesklé a poddajné. 
 
S okouzlujícími recenzemi od novinářů a favoritem Bible krásy je 
Ogario London přirozenou volbou pro péči o vlasy. 

 
  
Eve Taylor® London Limited 
www.eve-taylor.com and www.teen-skinactives.com   
 
 

 
 
 
 

 
 

We a professional aromatherapy salon/spa brand – we are a 
manufacturer of all of our own products – our principle and founder 
established the company in 1963 and we are completely family owned, 
Eve Taylor OBE, is still our chairman and is active on a daily basis at 
our International HQ in the UK. 
 
We currently export over 50% of our products across USA, Asia Pacific 
& Europe, we work with distributors that sell to salons and spas and we 
have a complete supporting education program and team of trainers 
that educate for both professional use and salon retail products.  
 
Ideally we are looking for a distributor that is already established in the 
professional market with an existing education team that fully 
understands what is required for our market.  We also have a 
microfoliant, precleanse, skin-prep primer, professional additives 
amongst other fantastic products within our range.  
-------------------------------------- 
Jsme profesionální značka aromaterapeutických salónů / lázeňská 
značka - všechny naše výrobky vyrábíme sami – firma byla založena na 
našich principech v roce 1963 a jsme plně rodinný podnik, Eve Taylor 
OBE, je náš stálý předseda, který je denně přítomen v naší 
mezinárodní centrále ve Velké Británii. 



 
V současné době vyvážíme více než 50% našich výrobků do USA, 
Asie, Tichomoří a do Evropy, spolupracujeme s distributory, kteří 
prodávají do salonů a lázní, a máme kompletní podpůrný vzdělávací 
program a tým školitelů, kteří vzdělávají jak pro profesionální uplatnění, 
tak i pro maloobchodní prodej. 
 
V ideálním případě hledáme distributora, který je již zaveden na 
profesionálním trhu, se stávajícím vzdělávacím týmem, který plně 
rozumí tomu, co náš trh požaduje. Máme také exfoličaní pudry, čistící 
oleje, přípravky na ochranu pokožky, profesionální aditiva a spoustu 
dalších fantastických výrobků v našem sortimentu. 
 
Teen-Skinactives® 
 
Teen-Skinactives® is a complete skin care range which is unisex and 
formulated to combat everyday teen skin conditions covering all skin 
types, our products treat conditions such as acne and also to help 
maintain a healthy skin condition for teens to help them avoid further 
breakouts. The range includes a spot gel, facial wash, spf moisturizer, 
scrub, toner and masques. We also use no harmful acids, alcohols, 
peroxides or artificial colours or fragrances – as we only use natural 
ingredients, such as pure essential oils in our range. 
 
The range is easy to use as its all colour coded – the products are 
designed for retail only and are ideal for teenagers, particularly those 
that love to take their own selfies!  
 
The products have a high impact visibility as you will soon see as you 
see them on display, our ideal partner would be an existing retail 
distributor for skincare within pharmacy etc. 
------------------------------------ 
 
Teen-Skinactives® 
 
Teen-Skinactives® je kompletní sortiment péče o pleť, pro dívky i 
chlapce, který je určen k boji proti každodennímu stavu dospívající 
pokožky, pro všechny typy pleti. Naše produkty ošetřují případy, jako je 
akné a přispívají k udržení zdravého stavu dospívající pokožky. 
Sortiment zahrnuje gely na pupínky, mytí na obličej, zvlhčovač 
s ochranným faktorem (SPF), peeling, tónovač a masky. Nepoužíváme 
žádné škodlivé kyseliny, alkohol, peroxidy nebo umělé barvy či vonné 
látky – protože v našem sortimentu využíváme pouze přírodní 
ingredience, jako jsou čisté éterické oleje. 
 
Naše řada je snadno rozpoznatelná, protože je odlišena barevně- 
výrobky jsou určeny pouze pro maloobchodní prodej a jsou ideální pro 
dospívající, zejména pro ty, kteří si rádi dělají selfies! 
 
Náš ideální partner by byl stávající maloobchodní distributor například 
do lékáren apod. s produkty pro péči o pleť. 
 

 
  
Deep Red Product Marketing Ltd.  
www.crocodoilskincare.co.uk 
 
 

        

CrocodOil introduce a range of premium-grade natural products that 
ease and soothe skin conditions including dry, flaky and itchy 
skin.  They improve the look of skin concerns such as spots, wrinkles 
and stretch marked skin. 

CrocodOil’s portfolio includes Pure Oil, White Croc and CrocArt. Pure is 
a face and body oil that contains 100% pure crocodile oil with a touch of 
Neroli and enhanced with vitamin E.  It’s gentle on sensitive skin and 
suitable for all ages and skin types to promote healthy skin. White Croc 
is a highly nourishing face cream and a hand and foot butter.  Men’s 
White Croc is for face and body, and CrocArt prepares, protects and 



preserves tattooed skin. All CrocodOil products are hypo-allergenic, 
non-comedogenic, rich in essential fatty acid Omegas, plus contain no 
parabens or palm oil and are highly sustainable. 

CrocodOil is manufactured and formulated in the UK to EU cosmetic 
standards which is your guarantee of premium quality and consistency. 
------------------------------------ 
CrocodOil představuje sortiment prémiových přírodních produktů, které 
utišují a zklidňují kůži, včetně suché, svědivé a šupinaté kůže. Vylepšují 
vzhled kůže, odstraňují skvrny a vrásky. 

Portfolio společnosti CrocodOil zahrnuje Pure Oil, White Croc a 
CrocArt. Pure je olej na tvář a tělo, který obsahuje 100 % čistý krokodýlí 
olej s vůní Neroli a je obohacen o vitamín E. Je vhodný pro citlivou kůži, 
podporuje zdraví kůže a je určen pro všechny věkové kategorie. White 
Croc je vysoce výživný krém na tvář a máslo na ruce a nohy. White 
Croc pro muže je určen na tvář a tělo, a CrocArt chrání a udržuje 
tetovanou kůži. Všechny CrocodOil produkty jsou hypo-alergenní, 
nekomedogenní, bohatý na esenciální mastné omega kyseliny a 
neobsahují parabeny nebo palmový olej. 
CrocodOil se navrhuje a vyrábí ve Spojeném Království podle 
kosmetických standardů Evropské unie, které garantují prémiovou 
kvalitu a důslednost.   
 

 
  
DANIELE de WINTER MONACO-UK Ltd.  
www.danieledewinter.com 
 

 
 

The DANIELE de WINTER ‘deW’ INSIDEOUT beauty™ range is a 
natural skin perfection system that draws upon many years of healing 
expertise to support cellular skin metabolism and naturally rejuvenate 
the complexion. The ‘deW’ product range achieves spectacular results 
by delivering high-performance, natural anti-aging actives to the skin 
synergistically from both inside and out. The significant rejuvenating 
effect of the deW INSIDEOUT beauty™ system has been demonstrated 
in independent, third party dermatological trials. 
DANIELE de WINTER beauty is an entirely natural botanical skin care 
regime from Monaco. 
 
MEET DANIELE DE WINTER - FOUNDER OF INSIDE OUT Beauty™ 
Earning the reputation as a beauty visionary at the early age of 21 
when she wrote the international bestseller "Eat Yourself Beautiful" 
DANIELE de WINTER has been recognized as a groundbreaking 
beauty “guru” for many years. 
Daniele first introduced the concept of INSIDEOUT beauty™ in 2003, 
when she won first prize at the Monaco National Business Plan 
Competition for her INSIDEOUT beauty™ natural skin rejuvenation 
system. The ‘deW’ INSIDEOUT beauty™ product range was launched 
in 2006 and since then, Daniele’s paradigm-shifting concept has 
enjoyed a rapid evolution, growing from local, niche skincare company 
to global beauty phenomenon. 
 
In the course of this development, Daniele de Winter has earned a solid 
reputation as a prescient innovator and beauty business visionary. By 
"turning science into pleasure" and treating the skin in synergy from 
both inside and out, Daniele has opened people’s eyes to previously 
unconsidered, exciting new possibilities in skin rejuvenation and beauty. 
Previous to founding DANIELE de WINTER, Daniele worked for over 20 
years on the science of cellular rejuvenation at the de Winter Clinic. 
During this period, Daniele wrote the bestseller "Eat Yourself Beautiful". 
Product Categories 
ANTI-AGING,HYDRATION,SENSITIVITY,SUN,PROTECTION,  
NUTRITION, BODY, YACHT KIT, PUBLICATIONS 
 
The DANIELE de WINTER system uses the highest quality, natural, 
antioxidant beauty care, super beauty drinks, innovative superfoods 



and a bundle of lifestyle tips to make being more and more beautiful not 
only easy, but lots and LOTS of fun. 
       
------------------------------------ 
 
Kolekce DANIELE de WINTER deW INSIDEOUT beauty™ je přírodní 
systém, který čerpá z dlouholetých zkušeností v oblasti léčení, 
podporuje buněčný metabolismus pokožky a přirozeně omlazuje 
pokožku. Produktový sortiment "deW" dosahuje velkolepých výsledků 
tím, že dodává vysoce účinné, přírodní aktivní látky proti stárnutí, díky 
nimž působí synergický efekt dovnitř i navenek pokožky. Významný 
omlazující účinek systému DEW INSIDEOUT beauty™ byl prokázán v 
nezávislých dermatologických studiích. 
 
DANIELE de WINTER produkty jsou založeny na zcela přirozené 
botanické péči o pleť z Monaka. 
 
POZNEJTE DANIELE DE WINTER - ZAKLADATELKU INSIDE OUT 
Beauty ™ 
Získala pověst vizionáře v kráse již v raném věku 21 let, kdy napsala 
mezinárodní bestseller "Eat Yourself Beautiful" DANIELE de WINTER 
je již mnoho let uznávaným průkopnickým "guruem" krásy. 
Daniele poprvé představila koncept INSIDEOUT beauty™ v roce 2003, 
kdy získala první cenu v soutěži Monaco National Business Plan pro 
svůj přirozený systém omlazení pleti INSIDEOUT beauty™. Produkční 
řada DE W INSIDEOUT beauty™ byla uvedena v roce 2006 a od té 
doby se Danielina koncepce těší z rychlého vývoje. 
Během tohoto vývoje si Daniele de Winter získala pověst přední 
inovátorky a vizážistky v oblasti krásy. Daniele otevřela lidem oči k 
dříve neobjeveným a vzrušujícím novým možnostem v oblasti omlazení 
a krásy. 
Před založením firmy DANIELE de WINTER pracovala Daniele více 
než 20 let na vědecké revitalizaci buněk na klinice.  
Kategorie jejich produktů 
PROTI STÁRNUTÍ, HYDRATACE, CITLIVOST, OCHRANA PŘED 
SLUNCEM, VÝŽIVA, TĚLO, ŘADA NA JACHTU. PUBLIKACE 
 
Systém DANIELE de WINTER využívá nejkvalitnější, přírodní, 
antioxidační produkty, koktejly krásy, inovativní superpotraviny a 
balíček tipů pro životní styl, díky kterým se stanete krásná a přitom si 
užijete spoustu zábavy. 
 

 
  
Makeup Buddha Ltd.  
www.makeupbuddha.com 
 

 
 

Makeup Buddha is a small company based in the heart of Manchester, 
established in December 2015 by media hair and makeup artist, Ruchi 
Ratna. As a freelance media hair and makeup artist, Ruchi works on a 
number of TV commercials, e-commerce productions and also teaches 
a media makeup course.  

As a professional makeup artist, Ruchi understands the importance of 
having high quality kit at an affordable price, but also wanted 
professional quality brushes that were ethical and sustainable and so 
set up Makeup Buddha in 2015.  

Makeup Buddha provide professional quality makeup brushes that can 
be used by beauty professionals and by those with a passion for 
makeup. Makeup Buddha products have been specially designed to 
create a flawless finish for high definition work for makeup artists as 
well as day to day makeup application.  

The beautifully sculpted brushes, designed by makeup professionals 
give any makeup lover the right tools to create the perfect smoky eyes 
or that dramatic sculpted look and bring out your inner diva. The 



brushes are a collection of super soft bristles made from both ethically 
sourced, natural and synthetic fibers. Makeup Buddha brushes are 
hand sculpted and have been prepared using high quality wood and 
copper ferrule. 

------------------------------------ 
Makeup Buddha je malá společnost založená v srdci Manchestru v roce 
2015 vlasovou a makeup vizážistkou, Ruchi Ratna. Ruchi pracuje jako 
nezávislá vlasová a makeup vizážistka v mediální oblasti a to na 
televizních reklamách, na produkci e-commerce a zároveň vyučuje 
kurzy zaměřené na aplikaci makeup-u v médiích. 

Jako profesionální vizážistka, Ruchi velice dobře rozumí důležitosti 
kvalitního vybavení za rozumnou cenou, ale také chtěla navrhnout 
štětce profesionální kvality, které by byly z ekologických a udržitelných 
zdrojů a proto v roce 2015 založila Makeup Buddha. 

Makeup Buddha poskytuje profesionální kvalitní štětce na makeup, 
které můžou být využity jednak beauty profesionály ale i těmi, kdo mají 
zálibu v makeup-ech. Makeup Buddha produkty byly speciálně 
navrženy tak, aby vytvořili bezchybní úpravu s důrazem na detail a to 
jak pro vizážisty ale i pro každodenní aplikaci makeup-u. 

Krásně vytvarované štětce, navrženy makeup profesionály dávají 
každému milovníkovi makeup-u správný nástroj na vytvoření 
perfektních očních stínů nebo dramatického výzoru, který ve Vás 
probudí Vaší vnitřní divu. Štětce jsou kolekcí super jemných štětin 
vyrobených z trvale udržitelných zdrojů, přírodních i syntetických 
vláken. Makeup Buddha štětce jsou vyráběny ručně za použití vysoce 
kvalitního dřeva a měděných ochranných kroužků. 

 
 
  
Frownies 
www.frownies.co.uk 

 

 

 
 
 

A wrinkle treatment that addresses the physical cause of deep lines 
and wrinkles in the skin, Frownies are facial pads made from natural, 
skin-friendly materials. Frownies are applied to the forehead winkles 
between the eyes and across the forehead as well as the crows feet at 
the corners of the eyes and mouth to gently re-educate the underlying 
muscles to assume their correct, relaxed and natural appearance.  
 
Frownies, traditional patch works at night to eliminate skin wrinkles in 
fact, allow the deep expression lines to heal leaving younger, relaxed-
looking skin. Frownies are a true anti-aging skin treatment! 
------------------------------------ 
Léčba vrásek, která se zaměřuje na fyzickou příčinu hlubokých linií a 
vrásek v kůži, Frownies jsou obličejové vatové tampónky vyrobené 
z přírodních materiálů, které jsou šetrné k pokožce. Frownies se 
nanášejí na vrásky na čele, mezi očima, stejně jako okolo očních a 
ústních koutků, aby jemně znovu aktivovaly základní svaly, které 
přispějí k uvolněnému a přirozenému vzhledu.  
 
Frownies- tradiční náplast pracuje v noci, aby odstranila vrásky 
pokožky a zanechávají mladou, uvolněně vypadající kůži. Frownies je 
skutečné ošetření zabraňující stárnutí pokožky! 
 

 
  
Hawkins & Brimble  
www.hawkinsandbrimble.co.uk   

 Hawkins & Brimble is a brand new British grooming brand that skilfully 
blends form and function, encompassing time-honoured barbering 



 
 
 

rituals for the gent of today. Rooted in classic British style and crafted 
from traditional ingredients with a modern twist, the extensive range 
offers Elemi & Ginseng Moulding Hair Wax, Pre-Shave Scrub, Post 
Shave Balm, Shaving Cream & Brush, Beard Oil and Moustache Wax. 
Hawkins & Brimble was founded in 2016 by Stephen Shortt from 
Sparks Brands (CEO & Founder) and Patrick Bos (International Sales 
Manager) also of Spark Brands, an award-winning British brand owner 
and distributer which supplies leading beauty retailers across the globe.  

“The Hawkins & Brimble collection is inspired by vintage barbering 
rituals but with a modern twist. We wanted Hawkins & Brimble to cater 
to the modern man who is heavily invested in his skincare and 
appearance but requires a simple, subtle yet sophisticated routine. We 
feel our packaging and products reflect this whilst also providing the 
highest quality, natural ingredients” Stephen Shortt, CEO & Founder.  

Expertly crafted in England and tailored to complement the modern 
man’s lifestyle, Hawkins & Brimble products are infused with the highest 
quality natural ingredients from across the globe with the carefully 
selected fragrance of Elemi and Ginseng including notes of tan leather 
and coffee.  

Hawkins & Brimble caters for all types of hair styles from short to long 
and beards to moustaches, promising to deliver the best results, 
ensuring even the most discerning gents are left looking sharp and 
groomed. Effortless yet edgy, playful yet polished, Hawkins & Brimble’s 
grooming collection promotes a subtle yet sophisticated routine that is 
easy to adopt.  

------------------------------------ 

Hawkins & Brimble je úplně nová britská značka, která mistrně míchá 
formu a funkci, zahrnuje v sobě starodávné holičské rituály pro dnešní 
gentlemany. Elemi & Ginseng nabízí rozsáhly sortiment zakořeněný v 
klasickém britském stylu a vytvořený z tradičních ingrediencí moderním 
stylem, patří sem tvarovací vosk na vlasy, peeling před holením, 
balzám po holení, holící krém a štětec na holení, olej na bradu a vosk 
na knírek. Hawkins & Brimble byl založen v roce 2016 Stephenem 
Shorttem z firmy Sparks Brands (generální ředitel a zakladatel) a 
Patrickem Bosem (obchodní zástupce pro mezinárodní obchod) také ze 
společnosti Sparks Brands, která je oceněným vlastníkem britské 
značky a distributorem, který zásobuje velké beauty maloobchodní 
společnosti po celém světě. 
 
"The Hawkins & Brimble kolekce je inspirovaná klasickými holičskými 
rituály, ale s moderním stylem. Chceme, aby značka Hawkins & 
Brimble zajišťovala potřeby mužům, kteří chtějí investovat do 
starostlivosti o svou kůži a vzhled, ale vyžadují jednoduchou, decentní 
a přesto důmyslnou každodenní péče. Jsme přesvědčeni, že naše 
produkty a balení tohle vše odrážejí a zároveň poskytují nejvyšší kvalitu 
přírodních ingrediencí." Stephen Shortt, generální ředitel a zakladatel 
 
Profesionálně vyrobeno v Anglii a ušito na míru pro životní styl 
moderního muže, na výrobu produktů Hawkins & Brimble se používají 
přírodní ingredience nejvyšší kvality z celého světa se starostlivě 
vybranou vůní Elemi and Ginseng s tóny vůně kůže a kávy. 
 
Hawkins & Brimble zajišťuje potřeby pro všechny typy vlasových stylů, 
od krátkých až po dlouhé a od vousů až po knírek, s příslibem 
nejlepších výsledků. I nejvybíravější gentlemani budou spokojeni se 
svým dokonale upraveným vzhledem. Snadný ale přesto kvalitní, hravý 
ale přesto uhlazený, Hawkins & Brimble's kolekce představuje decentní 
ale přesto důmyslnou rutinu, která se dá lehce osvojit. 
 

 
  



 
Jean Barry Soap Company 
www.jbsoap.co.uk 
 

 
 

Jean, a trained aroma therapist, formed the company in 2002. After 
spending a couple of years developing her unique recipes, Jean took 
the brave step and opened her first shop in Bread Street in 
Penzance. After 18 months, building on the success, she moved in to 
Causewayhead, a beautiful street full of independent traders. 
 
The soaps are made using the "cold process". Jean uses only quality 
oils and essential oils to make her soaps. Each batch is handmade, 
with care, the process is never rushed and the soap is always 
allowed to rest before the next process i.e. cutting, wrapping is 
allowed to happen. 
 
Each bar is hand polished, before it is wrapped ready for its journey 
to our customers. 
 
Creating our beautiful soap takes place in the barn on our small 
holding just outside St Just in an area of outstanding beauty in 
Cornwall. 
------------------------------------ 
Jean, vyškolená aromaterapeutka, založila společnost v roce 2002. 
Po několika letech rozvíjení své jedinečné receptury se Jean 
odhodlala a otevřela svůj první obchod v Bread Street v Penzance. 
Po 18 úspěšných měsících se přestěhovala do Causewayhead, 
krásné ulice plné nezávislých obchodníků. 

Mýdla se vyrábějí pomocí "studeného procesu". Na výrobu svých 
mýdel Jean používá pouze kvalitní a éterické oleje. Každá sada je 
ručně vyráběná, s péčí, proces není nikdy uspěchaný a mýdlo je vždy 
ponecháno, aby odpočívalo před dalším procesem, např. před 
řezáním či balením. Každý kus je ručně leštěný, předtím, než je 
zabalen a připraven na cestu k našim zákazníkům. Vytvoření našeho 
krásného mýdla probíhá ve stodole v našem malém hospodářství 
nedaleko St Just v mimořádně krásné oblasti v Cornwallu. 

 
 
  
Men Rock – Get Your Groom on! 
www.menrock.co.uk  
 
 

 

When it comes to shaving and beard care, Men Rock has you 
covered. Men Rock is all about letting you make your own decisions, 
they don't try to convince you with celebrity endorsements, they're 
simply confident that their gorgeous products will meet your 
expectations and more. Men Rock is influenced by a history of English 
style, music and fashion.   

For the gent who wants to look and feel his best, or for the woman who 
wants her man to look and feel his best. 

------------------------------------ 
Když přijde na holení a péči o bradu, Men Rock je to pravé řešení. Men 
Rock je o ponechání rozhodnutí na Vás, nesnaží se Vás přesvědčit 
žádnou podporou od celebrit, prostě věří, že jejich  skvělé produkty 
předčí Vaše očekávání. Men Rock je ovlivněn historií anglického stylu, 
hudby a módy. Pro džentlmena, který chce vypadat a cítit se nejlíp jak 
to jde, nebo pro ženu, která chce aby její muž vypadal a cítil se nejlíp 
jak je to možné.  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
La BiOrganica s.r.o. 
www.biorganica.cz 
 
 
 

 

 
Přinášíme do ČR světově unikátní značky přírodní kosmetiky (100% 
bio), které jsou zároveň výjimečné svojí účinností. V portfoliu máme 
aktuálně nejčistší značky na trhu vůbec. Tyto exkluzivní, ručně 
vyráběné značky intenzivně marketingově podporujeme (PR, on-line i 
offline). Podporujeme tak trend rostoucí poptávky střední a luxusní 
klientely po kvalitní přírodní kosmetice, která není ve značkových 
obchodech nyní dostatečně zastoupená. Nabízíme aktivní spolupráci 
v místě prodeje (líčení a poradenství), případně v zahraničí běžný 
„Organic shop in shop“ apod. 
 
INLIGHT 
Jediná 100% certifikovaná bio kosmetika v ČR. Luxusní bio balzámy 
jsou vyráběny z blahodárných bylin a olejů, které mají fantastické 
výsledky u pleti s akné, včetně těžké formy, s pigmentovými skvrnami, 
při redukci vrásek či jiných problémech. Výjimečné výsledky v péči o 
pleť a tělo ocení i nejnáročnější klienti, mezi něž patří např. Aňa 
Geislerová či Martha Issová, které Inlight veřejně propagují. Značka má 
mimořádně vysoké procento návratnosti klientů po vyzkoušení vzorků. 
 

 
  
Fardi medicals LLP Delfy London Make-up 
www.delfycosmetics.com 
 
 

 

Delfy Cosmetics is a new professional make-up line from 
pharmaceutical company Fardi Medicals UK. All materials are strictly 
controlled by healthcare professional laboratory, which is guaranty of 
products safety and efficacy.  
Delfy supply distributors from logistic warehouse located in Barcelona, 
Spain.  
Delfy top products: 
- Professional nail polish line, brush specially made in Italy, high quality 
material made in France and patented design. Our product is 7 - free 
Nontoxic nail polish! 
- Unique structure crackling products, body moisturizing, skin cooling 
sun care products 
- Handmade design body mist and shower foams 
- Full line of make-up, matte lipstick and our patented novelty – 
melange lipstick 2 color in one lipstick.  
Delfy products are always different with uniqie design and high quality. 
Brand in positioned in medium high prices level. 
---------------- 
Delfy Cosmetics je nová profesionální řada make-upu farmaceutické 
společnosti Fardi Medicals UK. Všechny materiály jsou přísně 
kontrolovány profesionální zdravotnickou laboratoří, která je garancí 
bezpečnosti a účinnosti produktů. 
Delfy zásobuje distributory z logistického velkoskladu, který se nachází 
v Barceloně, Španělsku. Top produkty Delfy: 
- profesionální řada laků na nehty, štětce speciálně vyráběny v Itálii, 
vysoce kvalitní materiál vyroben ve Francii a patentovaný dizajn. Náš 
produkt je 7 (Nabízíme 7 produktů?) - netoxický lak na nehty. 
- unikátní produkty praskající materiál, tělově hydratační, chladivé 
produkty na opalování 
- ručně navrženy tělové vůně a sprchové pěny 
- celá řada make-upu, matující rtěnky a naše patentovaná novinka - 
melange rtěnka - směs dvou barev v jedné rtěnce 
Delfy produkty jsou vždy výjimečné svým unikátním dizajnem a 
vysokou kvalitou. Značka se nachází ve středně vysoké cenové 
hladině.  
 
 



 
 
Badgequo Ltd. 
www.badgequo.com 
 
 

 

BADGEQUO LTD Design, produce and distribute high quality 
cosmetics and toiletries to major retailers across the UK and Europe. 
These on trend products are produced under their flagship brands 
Technic and Body Collection England as well as a number of subsidiary 
brands. Badgequo also provide an extensive range of private label 
services containing a huge selection of cosmetic products in addition to 
toiletries, makeup accessories and a male grooming range. 

The UK head office in West Yorkshire houses its own new product 
development and design team as well as an integrated sales and 
warehousing operations department. This is also home to our dedicated 
regulatory team who ensure all products comply with strict industry 
requirements. 

The UK office is also supported by an office in Germany, opened in 
April 2011, to grow the company’s overall European presence. 
Badgequo Hong Kong Ltd, operates to aid the organisation’s supply 
chain management. 

The company was acquired in June 2006 by current Managing Director 
Kai Arter and Sales Director Linda Arter; Since then turnover has more 
than trebled to over $20m with the addition of major blue chip 
customers in both UK and export markets. Customer service, quality of 
product and reliability of delivery are put at the heart of Badgequo’s 
philosophy which has led to excellent working relationships with both 
clients and suppliers, with expanded growth over recent years. 

------------------------ 
BADGEQUO LTD navrhuje, vyrábí a distribuuje vysoce kvalitní 
kosmetiku a toaletní potřeby pro hlavní maloobchodníky v Británii a 
Evropě. Tyto trendové produkty jsou vyráběny pod jejich vlajkovými 
značkami Technic and Body Collection England, stejně jako řada 
dceřiných značek. Badgequo také nabízí širokou škálu služeb 
soukromých značek, které obsahují obrovskou škálu kosmetických 
přípravků, toaletních potřeb, doplňků make-upu nebo řadu péče o 
muže. 

  
 
  
The King of Shaves Company Ltd. 
www.shave.com 

 

King of Shaves is the UK's leading shaving and skincare challenger brand. 
Visit www.shave.com or email care@shave.com 
Shave smarter! Will King have created the King of Shaves brand in 1993 
after suffering from razor burn and shaving rash. The company's first 
product was a shaving oil that solved his problem. Over five billion shaves 
later, the company is regarded as one of the most innovative in the shaving 
and skincare sector and has extended that reputation with the Hyperglide 
System Razor – a revolution in shaving with its unique water activated self-
lubricating cartridge. 
---------------- 
King of Shaves je přední britská značka pro holení a péči o pleť. 
Navštivte www.shave.com nebo email care@shave.com 
Holte se chytře! Will King vytvořil značku King of Shaves v roce 1993 
poté, co trpěl vyrážkou obličeje a podrážděním pokožky po holení. 
První výrobek společnosti byl holicí olej, který vyřešil jeho problém. 
Více než pět miliard holení později, společnost je považována za jednu 
z nejvíce inovativních v odvětví holení a péče o pleť a potvrdila tuto 
reputaci systémem Hyperglide System Razor - revoluce v holení s 
jedinečnou vodou aktivovanou samomazací náplní. 
 

 



  
Airbase Make-Up 
www.airbasemakeup.com 
 
 
 

 

Airbase is the market leading Airbrush make-up in the UK, supplying 
over 5000 make-up artists and TV and film studios in the UK and 
beyond. Famed for its natural, imperceptible finish, unrivalled durability 
and weightlessness on the skin, Airbase has been credited with 
increasing the business of bridal make-up artists in their locality while 
starring on Sky TV and films including Life of Pi where it was selected 
for its ability to stand up to heat and humidity.  
The brand also boasts a range of highly pigmented, supreme quality 
‘traditional’ application cosmetics and is sold within Harrods in London 
where both professional applications and the Airbase Home Use 
system are available. 
Already available through our European distributors in Austria, Ireland, 
Spain, Portugal, Sweden and Germany, Airbase are looking to expand 
into Czechia with one exclusive distribution partner. Experience in the 
beauty and make-up industry is preferred and understanding and 
passion for training is essential.  
--------------- 
Airbase je lídrem v oblasti airbrush make-upu na britském trhu, 
zásobující více než 5000 vizážistů spolu s televizními a filmovými studii 
nejenom v Británii. Proslulý díky svému přirozenému a neznatelnému 
vzhledu, bezkonkurenční odolnosti a žádné zátěži pleti, Airbase rozšířil 
své obchodní aktivity od svatebních vizážistů ve své lokalitě na Sky TV 
a filmy včetně „Pí a jehož život“ (Life of Pi), do kterého byl vybrán díky 
vynikající odolnosti vůči teplu a vlhkosti.  
 
Značka se pyšní také řadou vysoce pigmentované, “tradičně 
aplikovatelné” kosmetiky nejvyšší kvality a je k dostání v londýnském 
obchodě Harrods, kde je možné dostat jak profesionální aplikace, tak i 
Airbase Home Use systém.  
 
Kromě Rakouska, Irska, Španělska, Portugalska, Švédska a Německa, 
kde je Airbase dostupný díky našim evropským distributorům, bychom 
rádi prorazili také na český trh (do České republiky) pomocí výhradního 
distributora. Zkušenosti v kosmetickém a make-up oboru jsou 
preferovány a pochopení a zanícení pro školení jsou nezbytné. 
 
 

 
  
Herb UK Ltd.  
www.herbuk.com 
 
 
 
 

 

 
In 1995 Herb UK created a product to be sold to the consumer as well 
as our Salon brand Organic Colour Systems.   Tints of Nature was born 
and it was successfully launched thro ugh Health Food shops and 
department stores,  
 
Today Tints of Nature products are exported to over 40 countries 
worldwide and our products are still made in the heart of the New Forest 
in Hampshire, making parent company Herb UK the largest 
independent hair care manufacturer based in the UK.  
 
Since day one Tints of Nature has been a health conscious, ethical, and 
environmentally aware business, striving to educate and inform our 
customers about the benefits of using more naturally based hair colour 
and hair care products, whilst debunking myths about ingredients and 
challenging the often  misleading information of our competitors. Tints of 
Nature never test its products on animals and we refuse to sell to 
countries who insist on animal testing. In support of this Tints of Nature 
are proud to be internationally recognised by PETA and Choose Cruelty 
Free.  Additionally the majority of Tints of Nature products are vegan 
friendly and all are vegetarian friendly.   
 
Tints of Nature have a portfolio of products which have been carefully 



formulated to: 
1. Maximise the use of certified organic and natural ingredients 

and minimise the necessity for harsh or damaging chemical 
additives such as ammonia, resorcinol and parabens.  

2. Improve the health and condition of the hair 
3. Be healthier for the person using them (consumer)   

Not be detrimental to the environment, animals or people 
----------------------------------------------------- 
V roce 1995 vytvořila společnost Herb UK produkt pro spotřebitele, 
stejně jako značku Salon brand Organic Colour Systems. Tints of 
Nature byl uspěšně uveden na trh prostřednictvím obchodů se zdravou 
výživou a obchodních domů.  
Dnes se výrobky Tints of Nature vyvážejí do více než 40 zemí světa a 
naše výrobky se stále vyrábí v srdci New Forest v Hampshire, čímž se 
mateřská společnost Herb UK stala největším nezávislým výrobcem 
vlasové péče ve Velké Británii.  
 
Od prvního dne si  Tins of Nature dává záležet na zdraví, etice a 
životním prostředí, usilujeme o vzdělávání a informování našich 
zákazníků o benefitech, které jsou spojené s používáním přírodních 
barev a produktů péče o vlasy. Odhalujeme skutečné složený produktů 
a tím také kladme značné nároky na často klamné informace našich 
konkurentů. 
 
Tins of Nature nikdy netestují své produkty na zvířatech a odmítáme 
prodávat zemím, které trvají na testování na zvířatech. Na podporu 
tohoto Tint of Nature je hrdý na to, že je mezinárodně uznávaný 
organizací PETA a  Choose Cruelty Free. Navíc většina produktů Tints 
of Nature je veganská a jsou vhodné pro vegetariány. 
 
Tints of Nature mají portfolio produktů, které byly pečlivě formulovány 
tak, aby:  
 
1. Maximalizuje používání certifikovaných organických a přírodních 
složek a minimalizuje nutnost drsných nebo škodlivých chemických 
přísad, jako jsou amoniak, resorcinol a parabeny.  
2. Zlepšuje zdraví a stav vlasů  
3. Pro zdraví spotřebitele  
4. Nepoškozujte životní prostředí, zvířata ani lidi 

 
 
SPONSORS 
  
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. 
www.interbeautyprague.cz 
  

 Mezinárodní veletrh INTERBEAUTY PRAGUE konající se na Výstavišti 
Holešovice je bezesporu nejvýznamnějším odborným kosmetickým 
veletrhem v České republice. Již tradičně je zaměřen na současné 
trendy v kosmetických oborech, zejména na anti-aging, 
dermatokosmetiku a modelaci postavy, wellness, relaxaci a zdravý 
životní styl. Stěžejními vystavovatelskými kategoriemi jsou nehtový 
design, kosmetika, manikúra a pedikúra, prodlužování vlasů a řas, péče 
o vlasy, vybavení salonů a přístroje pro pleť a tělo. Veletrh se koná ve 
dvou termínech. Jarní veletrh se konal 21. – 22. 4. 2017 a podzimní 
veletrh se bude konat 20. – 21. 10. 2017. Více informací 
na www.interbeautyprague.cz/.  

The INTERBEAUTY PRAGUE International Fair, taking place at 
Holešovice Exhibition Center, is undoubtedly the most important 
professional cosmetic fair in the Czech Republic. Traditionally, it 
focuses on current trends in cosmetics, especially anti-aging, 
dermatocosmetics and body shaping, wellness, relaxation and healthy 
lifestyle. Key exhibit categories include nail design, cosmetics, 



manicure and pedicure, hair and eyelash extension, hair care, salon 
equipment, and skin and body equipment. The trade fair is held in two 
terms. The Spring Fair was held from 21 to 22 April 2017 and the 
Autumn Fair will be from 20 to 21 October 2017. For more information, 
visit www.interbeautyprague.cz/. 

   
Asklepion 
www.asklepion.cz  
  

 

Síť center Asklepion je již od roku 1996 lídrem estetické medicíny v ČR. 
Poskytuje služby v oborech stomatologie, dermatologie, plastické a 
cévní chirurgie, ORL, fyzioterapie, kosmetika atd.  

Díky takto široké nabídce je klinika laserové a estetické medicíny 
zárukou špičkové lékařské péče, která pomohla již více než 450 000 
klientům. 

Asklepion je největší zařízení svého druhu ve střední Evropě s 3500 m2 
plochy v Praze, 3 hi-tech operačními sály, 25 specializovanými lasery, 
13 stomatologickými ordinacemi, vlastní zubní laboratoří, 60 lékaři – 
specialisty a více než 150 členy dalšího zdravotnického personálu. 

Lepšího partnera pro zdraví a krásu si v Česku vybrat nemůžete. 

-------------------------- 

The Asklepion network is the aesthetic medicine leader in the Czech 
Republic since 1996. It offers services in the field of dentistry, 
dermatology care, plastic and vascular surgery, ear, nose, and throat, 
cosmetic care, rehabilitation, etc. 

The laser and aesthetic medicine clinic provided outstanding services to 
more than 450 000 clients.  

Asklepion is the largest facility of its kind in Central Europe. It occupies 
a 3500m2 area in Prague. It offers 3 hi-tech operating rooms, in-patient 
department, 25 specialised lasers, 13 hi-tech dental offices, its own 
dental laboratory, 60 medical specialists and more than 150 other 
health care professionals. 

You cannot find a better partner for health and beauty in the Czech 
Republic. 

 
   
 


