
kozmetiku, ktorá dokonale zapadne zaneprázdneného 
životného štýlu každého športovca. Produkty sú na mieru 
šité  športovcom a aktívne žijúcim mužom, ktorí aj rýchle 
vstrebávanie kozmetických výrobkov považujú za 
dôležitú úsporu času.  

prináša na trh v Slovenskej a Českej republike  

www.crosslimit.eu 

...........................testované na športovcoch, nie na zvieratách. 



Člen Handcrafted Soap & Cosmetics Guild.  

W.O.D. WELDER kozmetika navrhnutá športovcami pre športovcov, vyrobená v USA. 

 

Regeneračný krém HANDS as RX a balzam na ruky SOLID SALVE rýchlo upokojí pokožku 
rúk vďaka intenzívnej a dlhotrvajúcej hydratácii. Pravidelné používanie produktov w.o.d. je to 
najlepšie, čo môže športovec svojím rukám dopriať. Vaše ruky budú hydratované a vy 
nebudete musieť kvôli zlému stavu dlaní vynechať ani jeden tréning.  

  

Ruky športovcov sú pri cvičení namáhané. Magnézium používané ako športová krieda 
v silovom trojboji, crossfite, vzpieraní, gymnastike, horolezectve a iných atletických 
disciplínach spôsobuje úbytok hydratácie a tým pádom umožňuje dráždivým látkam ľahšie 
prenikanie do pokožky rúk. 

 

Športová krieda absorbuje pot z rúk, vďaka čomu zabezpečí športovcovi silný úchop a 
zabraňuje vykĺznutiu náradia z rúk. Zároveň však vedie k vysúšaniu, začervenaniu 
a podráždeniu pokožky, ktoré môže skončiť až vznikom mozoľov.  

 

Kozmetika w.o.d. ruky dokonale hydratuje, čím predchádza týmto nepríjemným príznakom. 



Regeneračný krém HANDS as RX a balzam na ruky SOLID SALVE rýchlo upokojí pokožku 
rúk vďaka intenzívnej a dlhotrvajúcej hydratácii.  

S w.o.d. je to jednoduché: 
 
1. Prírodnou pemzou zľahka zbrúsite 

zrohovatenú pokožku. 
 

2. Balzamom na ruky zjemníte 
zrohovatenú pokožku rúk. 
 

3. Každodenným používaním krému 
Hands as Rx udržiavate pokožku 
hebkú a hydratovanú. Na pokožke 
zanechá príjemnú vôňu eukalyptu. 

 

Člen Handcrafted Soap & Cosmetics Guild.  

Po cvičení či namáhavej manuálnej práci je balzam SOLID 
SALVE to najlepšie, čo môžete pokožke svojich rúk 
dopriať. Majte preto SOLID SALVE vždy po ruke, najlepšie 
vo svojej športovej taške, v kúpeľni, či na nočnom stolíku 
alebo na pracovnom stole. 

Balzam na ruky SOLID SALVE upokojuje, hydratuje a 
regeneruje pokožku rúk, podporuje hojenie a  
stimuluje jej obnovu. Obsahuje lanolín, včelí vosk, aloe 
vera a bambucké maslo.  

Je vaša pokožka na dlaniach stvrdnutá až zrohovatená? 
Vytvorili sa vám po športe mozole? Balzam SOLID SALVE 
vás týchto nepríjemností rýchlo zbaví. Nanášajte ho na 
umyté a osušené ruky tak často ako je to možné. 
Nemusíte mať obavy, že mozole prasknú. Produkty SOLID 
SALVE od výrobcu w.o.d. welder sú špeciálne vyvinuté, 
aby priniesli úľavu pokožke vašich rúk už do 24 hodín.  
  

Krém na ruky HANDS as RX od výrobcu w.o.d. welder chráni a ošetruje pokožku rúk bez 
vzniku nepríjemného pocitu mastnoty. Je určený pre všetkých aktívných aj pasívnych 
športovcov, ktorým záleží na tom, aby mali ruky v tej najlepšej forme.  

  
Krém HANDS as RX hydratuje a regeneruje pokožku rúk počas celého dňa, dokonca aj po 
opakovanom umývaní rúk. Obsahuje vodu, lanolín, včelí vosk, glycerín, alantoín, ktoré 
podporujú hojenie rúk. Navyše nespôsobuje pocit mastnoty, pretože sa veľmi rýchlo 
vstrebáva. 



Každodenná starostlivosť o pleť dokáže dodať každému aktívnemu mužovi pocit 
sviežosti a pohody. Na slovenský trh vám preto prinášame jedinečný produkt šitý na 
mieru všetkým športovcom. Pleťové gély s vysokým obsahom výživných 
a hydratačných látok dokonale ošetria, obnovia a rozjasnia vašu pleť a pripravia vás 
tak na každý  aktívny deň.  
 
 
 
„Take your fitness and skincare seriously“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZERO BREAKOUT HYDRATING GEL  
HYDRATIONG SKIN BOOST GEL  

MENS MOISTURISER GEL  

Jedinečná kozmetika 
vytvorená pre športovcov 



ZERO BREAKOUT hydratačný gél má 
upokojujúce účinky, preto je ideálny na 
pleť tesne po cvičení, alebo ako 
náhrada gélu po holení. Vyhladzuje 
nedokonalosti, redukuje predčasné 
znaky starnutia, stresu a únavy.  
 

Gél ZERO BREAKOUT obsahuje 
vitamíny A, C, E, extraxt z bielej vŕby, 
fermentované semienka repky olejnej 
a slnečnicový olej, ktoré prinesú vašej 
pokožke dokonalé ošetrenie po každom 
športovom výkone.  
 

Reactiv Bodycare ZERO BREAKOUT je 
hydratačný gél šitý na mieru 
športovcom a aktívne žijúcim mužom. 
  

BOOST hydratačný gél má 
upokojujúce účinky a preto je presne 
tým, čo vaša pleť po ľahkom tréningu 
potrebuje. Redukuje predčasné znaky 
starnutia, stresu a únavy.  
 
BOOST gél obsahuje vitamíny A, C , E, 
Taurín, Sibírsky ženšen, Pentavitín, 
ktoré sú nevyhnutné pre zdravý vzhľad 
vašej pokožky. Obsah sibírskeho 
ženšenu optimalizuje zásoby energie 
v pleti, obnoví jej pružnosť pleti a tým 
vám prinesie okamžitú úľavu. Je 
vhodný pre normálnu, suchú a citlivú 
pokožku. 

KEDY? 
Popoludní alebo večer 

Po cvičení 
Pri pocite suchej pokožky 

AKO? 
Nekompromisne rýchlo  

Silno Multifunkčne 
Pohodlne a s prehľadom 

ČÍM? 
Pôsobením prírodných zložiek 
Taurínu, Sibírskeho ženšenu 

a Pentavitínu 

KEDY? 
Ráno 

Po holení 
Po cvičení 

PREČO? 
Okamžite sa vstrebe  

Poskytne pleti hydratačný 
účinok  

s obsahom vitamínov 

ČÍM? 
Pôsobením prírodných 

zložiek Sibírskeho ženšenu 
a Pentavitínu 

Po intenzívnom tréningu poskytne GEL 
vašej pleti potrebnú hydratáciu. Vďaka 
sibírskemu ženšenu tento gél 
optimalizuje zásoby energie v pleti, 
čím obnovuje jej pružnosť. Príjemná 
gélová textúra charakteristická pre 
produkty Reactiv navyše zjednoduší 
jeho aplikáciu. Je vhodný pre 
normálnu až suchú pokožku 
Hydratačný gél GEL je ideálny na pleť 
tesne po cvičení, alebo ako náhrada 
gélu po holení. Vyhladzuje 
nedokonalosti, redukuje predčasné 
znaky starnutia, stresu a únavy. GEL 
obsahuje vitamíny A, C a E, ktoré sú 
nevyhnutné pre zdravie Vašej 
pokožky. Navyše obsahuje UVA a UVB 
filter, čím chráni vašu pokožku pred 
nebezpečným žiarením. 

KEDY? 
Ráno 

Po holení 
Po cvičení 

AKO? 
Nekompromisne rýchlo  

Silno Multifunkčne 
Pohodlne a s prehľadom 

ČÍM? 
Pôsobením prírodných 

zložiek extraktu z bielej vŕby, 
fermentovaných semienok 

repky olejnej a 
slnečnicového oleja 
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