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SPORTIQUE (spor-tiik)

Loodusest inspireeritud ja
inimese poolt täiustatud
palsamid, kreemid ja muud
kehahooldustooted.
Asendamatud aktiivse ja
füüsilise tegevuse puhul,
mis nõuab osavust,
sihikindlust, vastupidavust
ning kehalist võimekust.®

Osa toodete müügist
saadud tuludest annetatakse
vähiuuringuteks
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inimese poolt täiustatud
looduslikud
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Looduslikud & taimsed tooted
toetamaks tervislikku elustiili
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Looduslikel toodetel põhinev, sooritusvõime &
vastupidavuse parandamisele suunatud
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Punane - me oleme inimkond ja võidujooks juhtpositsiooni saavutamiseks on see, mis loeb. 
Me kõik võistleme samade eesmärkide nimel – nendeks on kuldmedal, au, saavutused, võit ja 
edu. Elada selleks, et võita. Elada selleks, et võistelda. See on edasiviiv jõud. Jõud, mis voolab 
meis kõigis nagu veri meie soontes.
Valge – spordi rikkumatus, finišijoone pimestav valgus, valgustatus ja rahulolu, võidujooks 
finišini ning pingutus veel ühe eesmärgi elluviimiseks – need on asjad, mis meid kõiki ühenda- 
vad ja seda sümboliseerib meie toodetel olev valge rist

 

SPORTIQUE’i tooted on loodud füüsiliselt aktiivsete inimeste poolt ja jaoks. 
Nende koostiste väljatöötamisel on lähtutud erinevate spordialade ja konk- 
reetselt teie spordiala vajadustest ning meie tooted on sama puhtad nagu 
konkurents ise. Liikuvad kehad tahavad püsida pidevas liikumises ja just seda 
tahet SPORTIQUE peegeldabki. SPORTIQUE eesmärk on olla sama unikaalne kui 
teie ja spordiala, mille olete enese jaoks valinud.

Olgu tegemist jooksmise, suusatamise, surfamise, matkamise, võitluskunstide,
kulturismi või lastele hokitrenni järeleminemisega. Olete te mehaanik, talu- 
peremees või ettevõtja. Vahet pole! SPORTIQUE’i tooted on sama mitmekülg- 
sed nagu te isegi. Selleks, et keha oleks suuteline täisvõimsusel toimima, 
peavad kõik põhivajadused olema täidetud.

Põhivajaduste eest kannavad hoolt tervislik toitumine, aktiivne eluviis ja natu- 
raalsed kehahooldustooted, kuid kõik ülejäänud on juba teie endi teha. Meie 
missioon on lihtne: pakkuda teile võimalikult naturaalseid ja looduslikest koos- 
tisainetest valmistatud tooteid, mis ei sisalda petrooleumi ega sünteetilisi ai- 
neid. Viimased võivad toimida potentsiaalsete kantserogeenidena ja olla orga- 
nismile mürgised. Me kasutame taimseid koostisaineid, looduslikke niisutavaid
õlisid ja pähklivõideid ehk teisisõnu koostisained, mida oleksime valmis ka oma 
laste peal kasutama. Me ei kasuta loomseid produkte ja jätame loomad toot- 
misprotsessist üldse välja, kuna keeldume loomadega katsetamisest.

Mõistagi on meie tooteid rangelt kontrollitud ja toodete vastavus Euroopa Liidu
rangetele hüpoallergeenseid, mikrobioloogilisi ja tõhusaid tooteid puudutavatele
nõuetele on tõendatud. Toodetes kasutatavaid koostisaineid on juba sadu aas- 
taid kasutanud meie esivanemad, kes naha rahustamiseks ja pehmendamiseks 
otsisid abi looduselt.

Me jätkame aja jooksul unustatud, kuid see-eest end õigustanud koostisainete,
sealhulgas ürtide, taimsete ekstraktide, eeterlike õlide ja mineraalide taas- 
avastamist ja rakendamist. SPORTIQUE’i eesmärgiks ei ole peale suruda mingeid 
imeravimeid ega pretensioonikat filosoofiat. Meie sooviks on edendada head, 
ohutut ja tervislikku eluviisi.

Meie tooted ei sisalda nahka ärritavad
sulfaatide derivaate.Tuntuimad ja enim 
kasutatavad neist on naatriumlaurüülsul-
faat (SLS) ja ammooniumlaurüülsulfaat 
(ALS). Me ei kasuta mürgiseid säilitus- 
aineid ega konservante. Me ei kasuta 
parabeene, kuna need jäljendavad öst- 
rogeeni käitumist ja võivad meie orga- 
nismile väga kahjulikku mõju avaldada. 
Me ei kasuta PPG-d (polüpropüleenglü- 
kool) ega PEG-d (polüetüleenglükool).
Tundliku nahaga inimestel võivad need 
koostisained põhjustada tugevat ärritust. 
Me ei kasuta koostisaineid, mis sisalda- 
vad DEA-d (dietanoolamii- ni). Mürgised 
ja kantserogeensed nitrosamiinid moo- 
dustuvad tavaliselt pärast lõpliku kos- 
meetikatoote valmimist. Meie tooted ei 
sisalda lõhnaaineid, või siis ainult mini- 
maalsetes kogustes. Meie tooted lõhna- 
vad looduslike eeterlike õlide, ürtide ja 
muude toodete valmistamiseks kasuta- 
tud koostisainete järele. Sportique’i too- 
ted ei sisalda loomseid rasvu ega kõrval- 
saaduseid nagu petrooleum, parafiin, 
vaseliin ja rasv. Samuti ei sisalda tooted 
1,4-dioksaani, alumiiniumi, alumiiniumk-
lorohüdraati, akrülaate, kunstlikke värv- 
aineid, keemilisi värvaineid D&C ja FD&C, 
bensofenoone, bronopoli, karbomeere, 
tsüklometikooni, DEA-d, diasolidinüülka-
bamiidi, DMDM hüdantoiini, EDTA-d, glü- 
koolstearaate, imidasolidinüülkarbamiidi, 
lanoliini, meteenamiidi, metüüllroisotia-
solinooni, oktüüldimetikooni PABA 
(padimaat-O), parabeene, PEG-sid, polü- 
propüleenglükooli, polüoksüetüleeni, 
ftalaate, fenoksüetanooli, kvaternium 
15, ränidioksiidi, talki, TEA-d ega 
triklosaani.

WARMING UP OIL
Soojendava toimega õli

Looduslik soojendava toimega õli, mis sobib kasutamiseks 
nii enne kui ka pärast füüsilist pingutust. Õrnatoimeline 
kehahooldusvahend on mõeldud kasutamiseks koos meie 
populaarse hõõrdumist vähendava kreemiga CENTURY 
Riding Cream. Tõhus vahend lihaste ettevalmistamiseks ja 
lõdvestamiseks. Ei põhjusta põletustunnet. Kiirendab 
oluliselt lihaste soojenemist enne treeningut. Õli maha- 
pesemiseks sobib ideaalselt SPORTIQUE’i dušigeel.

SKU 060
100ml keeratava korgiga tuub

CENTURY® RIDING CREAM
Hõõrdumist vähendav kreem

Aitab ennetada hõõrdumise tagajärjel tekkivaid kahjulikke naha- 
ärritusi. Tasakaalustatud segu taimsetest koostisainetest soodus- 
tab naha paranemist, kuid mis veelgi tähtsam, ennetab pikaaja- 
lise hõõrdumise tagajärjel tekkivat ärritust. Oklusiivsed silikoonid 
loovad kauakestva hõõrdumist takistava kihi. Et nahka veelgi tõ- 
husamalt kaitsta kitsaste riiete, jalanõude ja spordivarustuse poolt 
põhjustatud hõõrdumise eest, on koosti- sesse lisatud mikroobide 
ja seenhaiguste vastaseid nahka hooldavaid taimi. Kandke piisa- 
vas koguses toodet otse kõikidele ohustatud nahapiirkondadele. 
Sobib kasutamiseks koos kõikide naturaalsete ja polüpropüleenki-
ust valmistatud spordirõivastega, samuti loodusliku ja sünteetilise 
seemisnahaga ning neopreeni sisaldavate märgülikondadega. 
Kasutada nii märja kui ka kuiva sukeldumis-, surfi- ja kajakiülikon- 
na või lühikeste ratturipükste all. Soovitatav on kanda kreemi ka 
sokkide alla enne matka-, hoki- või suusasaabaste kasutamist. 
Kreemi maha pesemiseks sobib SPORTIQUE’i õrn ja niisutav, 
spetsiaalselt aktiivsele inimesele loodud dušigeel. Vältida toote 
sattumist silma ja limaskestadele.

Century Ride (sajandi sõit) on jalgrattasõit, mis sarnaneb paljuski 
maratonile. Jalgrattaklubide poolt korraldatud mittevõistlusliku 
ürituse näol on tegemist suurepärase võimalusega veeta lõbusasti 
aega sadade teiste jalgratturitega. Sõitudel osalemine ja erinevate 
vahemaade (133 km või 100km) läbimine on suur saavutus

SKU 028
180ml klappkorgiga tuub

Loodusest inspireeritud ja inimese poolt täiustatud palsamid, 
kreemid ja muud kehahooldustooted. Asendamatud aktiivse 
ja füüsilise tegevuse puhul, mis nõuavad osavust, sihikind- 
lust, vastupidavust ning kehalist võimekust. ©



 

MASSAGE SHEA BUTTER
Sheavõiga massaažikreem

Energiat andev, läbitungiva ja värsken- 
dava toimega massaažikreem koosneb 
sheavõist ja meie revolutsioonilisest 
hapnikuga rikastatud oliivõlist. Massaa- 
žikreemi kasutamine kiirendab oluliselt 
lihaste soojenemist enne võistlust ja 
nende lõdvestumist pärast füüsilist pin- 
gutust. See on ainulaadne, looduslik ja 
taimsetel koostisainetel põhinev toode, 
mis sobib kasutamiseks kõikide tegevus- 
te puhul ja seda ka äärmuslikes ilmas- 
tikutingimustes.

SKU 024
150ml alumiiniumkarp

JOINT & MUSCLE GEL
Geel liigestele ja lihastele

Lihasvalu ja -jäikust leevendab täisnatu- 
raalne segu arnikast, ingverist, männist 
ja nelgist. Need taimsed ekstraktid oma- 
vad rahustavat ja lõõgastavad toimet, 
kosutavad kurnatud liigeseid,parandavad 
paindlikkust ning lõdvestavad valulikke 
ja pinges lihaseid. Maksimaalse lõdves- 
tuse saavutamiseks ja lihaspingete vä- 
hendamiseks on koostisesse lisatud ti- 
hasheina ekstrakti, mis vabastab endor- 
fiine ja rahustab üliaktiivseid närve. 
Pärast rasket füüsilist koormust lubage 
meil leevendada teie pingeid.

SKU 054
180ml klappkorgiga tuub

MASSAGE OIL
Massaažiõli - 100% jojobaõli

Jojoba (Simmondsia chinensis) (hääldus
ho-ho-ba) on taim, millest saadakse
haruldast õli. Jojobaõli pressitakse 
jojobapuu viljade pähklisuurustest 
seemnetest. Jojobaõli taastab teie juuste 
sära ja läike. Kammige õli juustesse, 
laske sellel mõjuda 30 minutit ja 
seejärel peske juuksed šampooniga. 
Juuksed jäävad pehmed ja läikivad. 
SPORTIQUE’i toodetes kasutatav jojoba- 
õli tungib läbi lipiidide kihi, jättes nahale 
pehme ja kuiva tunde, vähendades
niiskusekadu ning parandades naha
paindlikkust ja elastsust. Õli sobib
suurepäraselt ka näiteks armide ja
psoriaasist põhjustatud nahakahjustuste
vältimiseks. Aitab ennetada venitus- 
arme. Sobib ideaalselt kasutamiseks 
pärast päikese käes või karmides 
ilmastikutingimistes viibimist, 
vähendades põletikku ja ennetades 
ketendust

SKU 019
150ml keeratava korgiga tuub

WARMING UP CREAM
Soojendava toimega kreem igal
aastaajal

Looduslik soojendava toimega kreem,
mis sobib kasutamiseks nii enne kui ka
pärast füüsilist pingutust. Sisaldab
põletikuvastase ja pehmendava toimega
sheavõid ning jojoba-, mandli-, aprikoosi 
ja sojaõli, millele on lisatud punapipra,
mägiloorberi ja kampri stimuleerivaid
eeterlikke õlisid, mis ergutavad teie keha
ja nahka. Kreem tagab kauakestva
soojustunde ja omab lihaseid kosutavat
mõju. Kreemi peale kandes aktiviseerub
vereringe ja paraneb üldine toonus.
SPORTIQUE’i Warming Up Cream sobib
ideaalselt massaažiks enne ja pärast
füüsilist pingutust ning ka pingutuse ajal.
Aitab võidelda väsimuse vastu ja
kiirendab füüsilist taastumist.

SKU 025
180ml klappkorgiga tuub

GET GOING CREAM
Soojendava toimega kreem

Tõhus treeningueelseks kasutamiseks
mõeldud kreem annab lihastele jõudu,
stimuleerib vereringet ja valmistab
keha ette füüsiliseks pingutuseks.
Eeterlike õlide baasil loodud pikaajalise
soojendava ja stimuleeriva toimega
kreem on lihaste jaoks sama oluline kui
regulaarsed venitusharjutused. Aitab
võidelda väsimuse vastu ja kiirendab
füüsilist taastumist. Kreemi peale
kandes aktiviseerub vereringe ja
paraneb üldine toonus. SPORTIQUE’i Get
Going Cream sobib ideaalselt
massaažiks enne ja pärast füüsilist
pingutust ning ka pingutuse ajal.

SKU 026
180ml klappkorgiga tuub

COOLING CREAM
Jahutava toimega massaažikreem

Looduslik jahutava toimega kreem, mis
sobib kasutamiseks pärast füüsilist
pingutust. Sisaldab põletikuvastase ja
pehmendava toimega sheavõid ning
jojoba-, aprikoosi- ja sojaoaõli, millele on
lisatud piparmündi, kampri, mentooli,
eükalüpti ja männi jahutavaid ja
stimuleerivaid eeterlikke õlisid. Selle
tulemuseks on looduslik kreem, mis
annab värskust, aitab taastuda ja
vabastab teid väsimustundest. Kandke
rohkes koguses kreemi väsinud
kehapiirkondadele kiirendamaks
taastumist. Vältida toote sattumist
limaskestadele ja sügavatele haavadele.

SKU 027
180ml klappkorgiga tuub

MASSAGE OIL
Jojobaõli baasil valmistatud massaažiõli
tervendavate ja ergutavate taime- 
ekstraktidega

Jojobaõli, mis on oma struktuurilt sarna- 
ne inimese naharasule, tervendab, niisu- 
tab ja toidab väsinud, küpset ja kuiva 
nahka. Hoolikalt välja töötatud koostis 
sisaldab kuningakepi-, aprikoosi- ja saf- 
looriõli. Rahustava ja antioksüdeeriva 
toimega E-vitamiin ja nisuiduõli toida- 
vad ja stimuleerivad nahka, jättes keha 
siidiselt pehmeks. SPORTIQUE’i massaa- 
žiõli sobib ideaalselt kasutamiseks enne 
või pärast füüsilist pingutust lihaste ja 
naha hooldamiseks. Luksuslikult pehme 
naha saavutamiseks lisage paar tilka õli 
vanniveele või kasutage vahetult pärast 
dušši kehal, juustel või näol.

MASSAGE OIL
Jojobaõli baasil valmistatud massaažiõli
aprikoosi- ja kuningakepiõli ning raud- 
rohu- ja arnikaekstraktiga

SKU 020
150ml keeratava korgiga tuub

MASSAGE OIL
Jojobaõli baasil valmistatud massaažiõli
kuningakepi- ja oliiviõli ning iisopi- ja
tsitruseekstraktiga

SKU 021
150ml keeratava korgiga tuub



SUN DEFENSE EMULSION
Päikesekaitse emulsioon

SPORTIQUE’i „GOLD COASTI“ sarja kuulu- 
vad päikesekaitsetooted on spetsiaalselt 
välja töötatud kaitsmaks päikese kõige 
ohtlikuma ja kahjulikuma kiirguse eest 
(95% UVA ja 5% UVB) lainepikkuste vahe- 
mikus 320-400 nm (UVA ja UVB). Alkoholi- 
vaba. Veel, taimedel, merevetikatel ja loo- 
duslikel õlidel põhinev koostis kaitseb nah- 
ka kuivamise eest ning muudab selle peh- 
meks ja õrnaks. Koostisesse on segatud 
antioksüdante, mineraale ja niisutavaid 
taimseid ekstrakte, mille tulemusena on 
valminud usaldusväärne, tõhus ja päikse- 
põletuse eest kindlalt kaitsev toode. Too- 
det on dermatologiliselt testitud vabataht- 
like inimeste peal (loomkatseid pole läbi 
viidud) ja selle kaitse on võrdne keskmise 
päikesekaitsefaktoriga SPF 30, vastavalt 
Colipa/Euroopa rangetele normidele. 
SPORTIQUE’i tooted pakuvad päikesekah- 
justuste eest maksimaalselt keskmist kait- 
set, mis on võrdne päikesekaitsefaktoriga 
SPF 30. See tähendab, et 95% päikesekiir- 
gusest blokeeritakse. Mõningaid fakte UVA 
ja SPF-i kohta: päikesekaitsefaktor SPF 50 
pakub ainult 2% rohkem kaitset kui päike- 
sekaitsefaktor SPF 30, luues niimoodi 
eksliku turvatunde.

Mitte ükski päikesefilter ega päikese- 
kaitsetoode ei asenda ohutut ja vastutus- 
tundlikku käitumist, sobiva kaitseriietuse 
kandmist ega päikesega kokkupuute väl- 
timist. Üldlevinud, kuid ekslikule arvamu- 
sele vaatamata tuleb kõiki päikesekaitse-
vahendeid korduvalt peale kanda, eriti 
kõige enam ohustatud piirkondadele.

GOLD COAST SUN DEFENSE EMULSION
SPF 30/keskmise UV-kaitsega emulsioon

SKU 045
150ml pumbaga pudel

GOLD COAST SUN DEFENSE EMULSION
SPF 20/madala UV-kaitsega emulsioon

SKU 046
150ml pumbaga pudel

TRIATHLON SUN DEFENSE SPRAY 
SPF 30/keskmise UV-kaitsega sprei

SKU 047
120ml pihustiga pudel

ELEMENTS CREAM
Kaitse märja, külma, kuuma ja kuiva
ilma eest

Ärge laske päikesel, tuulel, vihmal ega
jäiselt külmal õhul ennast häirida.Astu- 
ge ilmastikutingimustele julgelt vastu 
meie revolutsioonilise õlidest ja taimse- 
test koostisainetest koosneva kreemi- 
ga, mis kaitseb nägu ja katmata nahka 
hõõrdumise ja lõhenemise eest. See 
mitmekülgne kreem kaitseb teid nii 
kuumades kui külmades ilmastikutingi-
mustes. Kreemi koostisse on lisatud 
pruunvetikat (Durvillaea antarctica), mis 
toodab vee külmumist takistavat valku, 
olles seega looduslik antifriis.
SPORTIQUE’i kasutab seda omadust, et 
kaitsta teie nägu külma eest. Spetsiaal- 
ne õlide segu loob niiskuskihi, mis
kaitseb nahka intensiivse kuumuse eest. 
Kandke rohkes koguses kreemi kogu 
katmata nahale ja korrake protseduuri 
pärast pikaajalist viibimist lämmatavas 
kuumuses või külma tuule käes. Nüüd 
on emakese looduse kord olla hirmul

SKU 015
180ml klappkorgiga tuub

SPORTMEN'S FRIEND
Nahka taastav palsam

Karmide tingimuste jaoks loodud palsam
– asendamatu vahend kõigile, kes
töötavad kätega. Shea-, kookospähkli- ja
kakaovõi põletikuvastased ja
pehmendavad omadused koos letsitiini,
oliivi, mandli ja viinamarjaseemnetega
annavad tulemuseks nahka tervendava
ja rahustava palsami. Ideaalne
hooldusvahend kaitsmaks teie käsi, jalgu
ja muid kehaosi väliskeskkonna ärrituste
eest. Kasutage seda putukate
hammustuste ja lööbe leevendamiseks
ning väiksemate kriimustuste
tervendamiseks. Vältida toote sattumist
näole ja limaskestadele.

SKU 029
150ml alumiiniumpurk

ROAD RASH BALM
Desinfitseeriv palsam

Kriimustused ja sinikad kuuluvad asja
juurde, kuid ärgem laskem neil meid
sportimisel segada. Spetsiaalselt teie
vajadustest lähtuvalt välja töötatud segu
koosneb taimedest ja eelkõige hapnikuga
rikastatud neemiõlist, mis on tuntud oma
antibakteriaalsete, põletikuvastaste ja
tervendavate omaduste poolest. Palsam
pakub mittemeditsiinilist ja looduslikku
alternatiivi kriimustuste, väiksemate
marrastuste, lõikehaavade, operatsiooni-
järgsete armide, põletuste, päiksepõletu-
ste, külmavillide ja lõhenenud huulte
tervendamiseks. Oleme täiustanud end
aja jooksul tõestanud retsepti ja
kohandanud seda vastavalt tänapäeva
aktiivsele eluviisile. Kui kukute, siis tõuske
püsti, raputage maha tolm ja tervendage
oma haavu ROAD RASH REMEDY
palsamiga.

SKU 011
20ml väike keeratava korgiga tuub

LIPGUARD UV LIP PROTECTION
UV-Kaitsega huulepalsam

Vetelpäästjate, mägironijate, jooksjate, 
ratturite ja suusatajate esimene valik! 
Palsami koostise väljatöötamisel on arves- 
tatud äärmuslikke väliskeskkonna tingimu- 
si ja inimeste kaitsetust nende ees. Ei si- 
salda mürgiseid sünteetilisi aineid. Kasuta- 
tud on peenestatud mineraalide tsingi ja 
titaani mittetoksilist, mitteärritavat ning 
UVA ja UVB kiiri peegeldavat toimet, mis 
erinevalt sünteetilistest filtritest ei kaota 
oma efektiivsust valguse ja soojuse käes 
ning aja jooksul. On dermatoloogiliselt 
tõestatud, et huulepalsami kaitse on 
võrdne keskmise päikesekaitsefaktoriga 
SPF 30, vastavalt Colipa/Euroopa range- 
tele normidele. Toodet ei ole katsetatud 
loomadel. SPORTIQUE’i UV-kaitsega huule- 
palsam kaitseb kindlalt päikesepõletuse ja 
tuule eest. Sisaldab ainult looduslikke 
koostisosi, mis kaitsevad nahka kuivamise 
eest ning hoiavad seda pehme ja elastse- 
na. Pikemat aega väljas viibimise korral 
kandke palsamit huultele korduvalt. Sobib 
ka nina, kõrvade ja näo kaitseks. 
Veekindel.

SKU 007
4.2 g tuub



BODY BUTTER
Niisutava ja antioksüdeeriva toimega
kehakreem

Rikkalik ja kreemjas kehavõi imendub
kergesti, taastab naha loomuliku
elastsuse ja annab nahale kauni läike.
Kehavõi niisutab nahka, moodustades
selle pinnale kaitsva kihi, et vältida
niiskusekadu. D-alfa-tokoferool koos
merevetikaekstraktiga on looduslik
antioksüdant, mis kiirendab naha
uuenemist. Sheavõil, aaloel, valgel
soolillel ja makadaamiaõlil on rahustavad
ja niisutavad omadused. Need taastavad
kaotatud niiskuse, et säilitada naha
nooruslikku välimust ja muuta nahk
pehmeks, siledaks ja elastseks.

BODY BUTTER BAMBO
Rohelise tee ekstrakti, bambuse, karite
ja neemiõliga kehakreem

SKU 039
150ml plastmassist purk

BODY BUTTER VANILLA
Vanilje, valge soolille õli, karite ja vetikatega
kehakreem

SKU 040
150ml plastmassist purk

BODY BUTTER PINA COLADA
Pina Colada, makadaamiaõli, karite ja
aaloega kehakreem

SKU 041
150ml plastmassist purk

BODY BUTTER MANGO
Mango, astelpajuõli, karite ja vitamiinidega
kehavõi

SKU 042
150ml plastmassist purk

SHEA BUTTER
100% sheavõi

Sheavõi sisaldab suurel hulgal mittesee- 
bistuvaid looduslikke lipiide, pehmenda- 
vaid komponente, mis muudavad naha 
pehmeks, siledaks ja elastseks. Sheavõi 
pärineb viljast, mis sarnaneb väikese 
avokaadoga, millel on maitsev viljaliha. 
Vilja keskel olevast pähklist saadaksegi 
võid, mis on ammustest aegadest peale 
tuntud oma reumat leevendavate ning 
pehmendavate ja põletikuvastaste oma- 
duste poolest. Sheavõi toidab epider- 
mist, muudab naha siledaks ja parandab 
selle jumet. See stimuleerib kollageeni 
sünteesi, võitleb naha õhenemise vastu 
ja silub vananemisest tingitud kortse. On 
tõestatud, et sheavõi on tugev orgaanili- 
ne vahend naha vananemismärkide 
vähendamiseks ja naha hooldamiseks 
sõltumata vanusest

SKU 022
150ml alumiiniumpurk

SHEA BUTTER HAND CREAM
25% sheavõi sisaldusega kätekreem

Tihke ja luksuslik kreem sisaldab 25
protsendi ulatuses sheavõid. Erinevalt
teistest käsi libedaks jätvatest kätekree- 
midest imendub meie rikkalik kätekreem 
kiiresti nahka ning tagab pehmed ja 
mitterasvased käed. Sheavõi põletiku- 
vastased ja pehmendavad omadused 
muudavad selle kätekreemi asendama- 
tuks kaaslaseks kõigile, kes töötavad 
kätega. Sobib ideaalselt kasutamiseks 
niisketes ja külmades tingimustes. 
Hoolikalt valitud looduslik segu loob 
maheda ja rahustava tunde, hooldades 
samal ajal teie kuivi ja väsinud käsi või 
mis tahes muud tähelepanu igatsevat 
kehaosa. Parimate tulemuste saavutami- 
seks kasutage kreemi mitu korda päevas.

SKU 012
100ml klappkorgiga plastmassist tuub

LAVENDER SHEA BUTTER
Sheavõi lavendliõliga

Täiuslik segu sheavõi loomulikest
toitvatest omadustest ja rahustavast
lavendliõlist. SPORTIQUE’i lavendliõliga
sheavõi annab nahale elastsuse ja kauni
kuma. Looduslikud koostisained ning
vitamiinid A, E ja F imenduvad kergesti
kuiva ja ärritunud nahka, rahustades ja
niisutades seda. Naha vananemine
aeglustub silmnähtavalt ja nahk muutub
elastseks.

SKU 023
150ml alumiiniumpurk

MOTHER´S LITTLE HELPER CREAM
Käte & Kehakreem

Hoolitsedes teiste eest võib mõnikord
unustada iseend. Mõeldes teile
töötasime välja ekstra niisutava,
petrooleumi ja parabeeni mittesisaldava
käte- ja kehakreemi MOTHER´S LITTLE
HELPER CREAM, mida on mugav hoida
käekotis, sahtlis või kindlalaekas.
Siidiselt pehme nahk on kõigest
käeulatuse kaugusel. Niisutav sheavõi ja
muud rikkalikud õlid hoiavad käsi
pehmetena kogu päeva. Kandke
piisavas koguses luksuslikku kreemi
kätele kasvõi mitu korda päevas. Kes
oleks osanud arvata, et väikesed võivad
nii tublid olla?

SKU 016
100ml klappkorgiga plastmassist tuub



 
 

SHAVING CREAM
Habemeajamiskreem. Ei sisalda
naatriumlaurüülsulfaati.

Rikkalik taimsete õlide baasil loodud
habemeajamiskreem sisaldab sheavõid
ning oliivi-, safloori- ja kookosõli, mis
niisutavad ja hellitavad nahka. Saialille,
kummeli, varemerohu ja raudrohu ra- 
hustavad ja pehmendavad eeterlikud
õlid leevendavad habemeajamisest
tingitud ebamugavustunnet. Rikkalikult
niisutav ja rahustav vaht tagab sujuva,
valutu ja nahalähedase raseerimise nii
näol kui ka kehal. Põletikuvastase toi- 
mega surnumere savi on rikas magnee- 
siumi, kaaliumi, broomi ja teiste loodus- 
like mineraalide ja mikroelementide 
poolest ja ergutab rakkude uuenemist. 
Pärast habemeajamist kasutage SPOR- 
TIQUE’i habemeajamisjärgset palsamit

SKU 044
150ml plastmassist purk

SHAVING OIL
Taimsetel koostisainetel põhinev
habemeajamisõli

Taimsetel koostisainetel põhinev habe- 
meajamisvahend, mis sobib ideaalselt
kuivale ja tundlikule nahale ning aitab
vältida habemeajamisest tingitud naha- 
ärritusi. End aja jooksul tõestanud retsept 
põhineb tasakaalustatud taimede segul, 
millele on lisatud põletikuvastase ja
niisutava toimega jojoba-, kuningakepi-,
kurgirohu-, loodusliku E-vitamiini- ja
nisuiduõlisid. Kõik see kokku tagab suju- 
va ja nahalähedase raseerimise. Muud
taimsed koostisained kaitsevad tundlikku
nahka ning võimaldavad erakordselt
mugavat ja valutut raseerimist. Sobib ka- 
sutamiseks eraldi või habeajamiseelse
niisutajana teiste habemeajamiskreemi- 
de või -geelide all.

SKU 031
100ml keeratava korgiga pudel

AFTER SHAVE BALM
Jahutav ja niisutav habemeajamis-
järgne palsam

Palsami unikaalne koostis sisaldab nahka
uuendavaid taimseid koostisaineid:
merevetikaid, varemerohtu, raudrohtu,
kummelit, saialille ja aaloet. Need niisu- 
tavad nahka ja taastavad selle elastsuse.
Jojoba- ja oliiviõli koos pehmendava ja
rahustava toimega allantoiini ning anti- 
oksüdeeriva vitamiin E-ga hooldavad 
väsinud nahka, andes sellele kerge ja 
mitterasvase tunde. Põletiku- ja mikroo- 
bivastase toimega küpress, kamper, 
mentool, eukalüpt, rohemünt ja ingver 
kosutavad nahka ja tagavad valutu 
raseerimise. Mitteärritav, kiiresti imen- 
duv, värskendav ja rahustav habeme- 
ajamisjärgne palsam sobib ideaalselt kui- 
vale ja tundlikule näonahale ja kehale.

SKU 032
150ml keeratava korgiga pudel

TRIATHLON - BODY & HAIR SOAP
Dušigeel. Ei sisalda naatriumlaurüül-
sulfaati, DEA-d, TEA-d ega kemikaale

Dušigeel aitab võidelda ebameeldiva
kloorilõhna vastu ja kaitseb juukseid
värvi luitumise eest. Aaloe- ja veti- 
kaekstrakt ennetavad kloori ja mere- 
vee poolt põhjustatud nahaärritusi. 
Taastab naha loomulikku rasust 
moodustuvat kaitsekihti ja kaitseb 
nahaalust lipiidide kihti. Hoiab naha 
loomulikku pH taset. Kõikidele keha- 
piirkondadele sobiv õrn dušigeel niisu- 
tab nahka, eemaldamata nahka kaits- 
vaid loomulikke õlisid. Dušigeel on 
piisavalt tugev, et puhastada nahk 
sooladest, tolmust, päikesekaisekree- 
midest ja surnud naharakkudest.
Annab nahale värske ja puhta tunde.

SKU 017
180ml klappkorgiga tuub

TRIATHLON - MOISTURIZING BODY BALM
Rahustava ja antioksüdeeriva toimega
palsam

Kiiresti imenduv palsam aitab võidelda
ebameeldiva kloorilõhna vastu. Aaloe,
vetika- ja kollajuureekstrakt ennetavad
kloori ja merevee poolt põhjustatud
nahaärritusi. Palsam leevendab päikese,
kloori ja merevee poolt tekitatud punetust
ja allergilisi reaktsioone. Sisaldab niisu- 
tavaid mineraale, antioksüdeeriva toime- 
ga vitamiine ja taimseid koostisaineid. 
Kerge ja rahustava toimega palsam
hooldab väsinud nahka, jättes selle
siidiselt pehmeks ja mitterasvaseks. Sobib
ideaalselt tundlikule ja õrnale nahale.
Hellitage oma keha, kasutades palsamit
pärast igat veeprotseduu

SKU 013
180ml klappkorgiga tuub

SKIN TONER - ASTRINGENT
Värskendav ja puhastav toonik

Värskendava toimega toonik puhastab
ja rahustab nahka taimsete koostisaine- 
te ja ürtide seguga. SPORTIQUE’i nahka 
mitte kuivatav toonik puhastab poorid 
ning eemaldab nahalt mustuse ja rasu, 
taastades samal ajal naha niiskuse ja 
elastsuse. Ideaalne kasutamiseks 
raseerimis- või puhastamisjärgselt, 
samuti päevaseks värskendamiseks. 
Rahustav taimne segu koos aaloega 
jahutab ja niisutab ärritunud nahka, 
annab kauni jume ning ei jäta nägu 
läikima. Sobib normaalsele ja rasusele 
nahale. Vältida toote silma sattumist.

SKU 043
120ml pihustiga pudel



DEO SPRAY
Deodorant. Ei sisalda alumiiniumkloriidi, propüleenglükooli,
loomseid kõrvalsaaduseid, kemikaale ega sünteetilisi
säilitusaineid.

Õrn, värskendav ja kauakestev looduslik deodorant on loodud
kummeli, saialille, tüümiani ja taimse glütseriini baasil.
Niisutavaid ja värskendavaid taimseid koostisaineid sisaldav
deodorant ei ärrita nahka ega jäta plekke. Sobib kasutamiseks
nii igapäevaselt kui ka sportides. Ei sisalda alumiiniumit.
Ideaalne täiendus teistele SPORTIQUE’i keha- ja nahahooldusva-
henditele.

DEO SPRAY - UNISEX
Deodorant

SKU 036
120ml pihustiga pudel

DEO SPRAY - CYPRESS CITRON
Deodorant

SKU 037
150ml pihustiga pudel

DEO SPRAY - POWDER FRESH
Deodorant

SKU 038
150ml pihustiga pudel

BODY POWDER
Jahutav ja rahustav kehapuuder. Ei sisalda talki ega
ränidioksiidi

Täiendatud koostisega maisitärklise ja maranta pulbrid imavad
kiiresti higi ja hoiavad teid kuivana. Kehapuudri antibakteriaalne
ja viirusevastane toime koos hariliku altee, neemi, teelehe,
varemerohu ja aaloe tervendavate ja rahustavate omadustega
annab jaheda, kuiva ning mugava tunde. Kasutage kogu kehal,
eriti liibuvate spordirõivaste all enne rasket füüsilist pingutust nii
jaheda kui kuuma ilmaga. Võib puistata ka voodilinadele, kui
reisil olles puudub võimalus magada oma mugavas voodis.

BODY POWDER - UNISEX
Kehapuuder

SKU 033
100ml plastmassist šeiker

BODY POWDER - POWDER FRESH
Kehapuuder

SKU 034
100ml plastmassist šeiker

HARD DAY´S NIGHT FOOT CREAM
Kosutav ja värskendav jalakreem
vitamiinide ja taimsete ekstraktidega

Aktiivne ja kiire eluviis võib teie
jalgadele kahjulikult mõjuda. Jalakreem
HARD DAY´S NIGHT hoolitseb teie
jalgade eest ning hoiab neid õnnelike
ja pehmetena. Põletikuvastase ja
rahustava toimega oliivi-, aprikoosi- ja
mandliõli muudavad naha pehmeks ja
turgutavad väsinud jalgu. Kasutage
kreemi enne ja pärast treeningut,
pärast rasket tööpäeva või kui tunnete,
et jalad vajavad pisut lisahoolt.

SKU 018
180ml klappkorgiga tuub

FOOT SPRAY
Värskendav ja jahutav seentevastane
jaladeodorant

Saialille, salveid, kummelit, tüümiani ja
rosmariini sisaldav jaladeodorant kõrval- 
dab ebameeldiva lõhna ja imab niiskust. 
Deodorant kaitseb jalgu mikroobide ja 
seenhaiguste vastu. SPORTIQUE’i jala- 
deodorant tagab teile mugavuse, värske 
tunde ja pehme naha terveks päevaks.

SKU 052
120ml pihustiga pudel

FOOT GEL
Värskendav ja jahutav seentevastane
jalageel

Värskendav jalageel sisaldab mikroobide
ja seenhaiguste vastu kaitsvaid taimseid
derivaate tüümiani, aedkannikest,
rosmariini ja mändi. Jahutav geel annab
väsinud jalgadele meeldiva värskuse ja
takistab jalgade higistamist. Tihashein
rahustab jalanärve ning kosutab kurnatud
ja valulikke jalgu.

SKU 053
180ml klappkorgiga tuub

FOOT POWDER
Mikroobivastane värskendav jalapuuder
Ei sisalda talki ega ränidioksiidi

Täiendatud koostisega maisitärklise ja
maranta pulbrid imavad kiiresti higi ja
hoiavad jalad kuivad. Antibakteriaalne,
mikroobivastane ja seenhaiguste vastane
toime koos hariliku altee, neemi,
tüümiani ja piparmündi pulbrite
tervendavate ja rahustavate omadustega
annab jaheda, kuiva ning mugava tunde.
Tsink, lüsiin ja lavendel vähendavad
ebameeldiva lõhna ja võimalike põletike
teket. Puistake puudrit jalgadele enne ja
pärast treeningut. Puudrit võib puistata
ka sokkidesse ja jalanõudesse, sealhulgas
tennistesse, suusasaabastesse,
golfikingadesse, matkasaabastesse ja mis
tahes spordijalanõudesse. Vajadusel
korrake protseduuri ja värskendage kõiki
oma spordijalatseid. Ei sisalda talki ega
ränidioksiidi.

SKU 035
100ml plastmassist šeiker



LIP BALMS
Ei sisalda alumiiniumkloriidi, propü- 
leenglükooli, loomseid kõrvalsaadu-
seid, kemikaale ega sünteetilisi säili- 
tusaineid

Looduslikud taimsed koostisained,
millele on lisatud mee, kirsi või virsiku
eeterlikke õlisid, sheavõid, jojobaõli ja
mesilasvaha loovad huultele kerge ja
rahustava kaitsekihi, et lukustada niis- 
kust ja kaitsta ka kõige tundlikumaid
huuli väliskeskkonna tingimuste eest.
Kandke toodet piisavas koguses huul- 
tele ja nende ümbrusesse, et vältida 
naha kuivamist ja lõhenemist.
l
LIP BALM HONEY
Huulepalsam. Mesi.

SKU 001
4,2g pumbaga

LIP BALM CHERRY
Huulepalsam. Kirss

SKU 002
4,2g pumbaga

LIP BALM PEACH
Huulepalsam. Kirss

SKU 003
4,2g pumbaga

LIPCOVERING PROTECTIVE BALM IN 
TWO NATURAL SHADES
Huuli kaitsev palsam kahes loomulikus 
toonis

Pehmendava ja kaitsva toimega
palsam on valmistatud naturaalsete
õlide ja looduslike taimede baasil.
Allergiavaba, peenestatud ja
puhastatud looduslike mineraalide ja
pigmentidega huulepalsam annab
huultele kerge tooni ja läike. Aktiivsed
taimsed koostisained ning rahustavad
ja jahutavad piparmündi ja rohemündi
õlid niisutavad huuli ja kiirendavad
loomulikku tervenemisprotsessi.

LIP GLOSS RISE & SHINE
Kergelt roosakat tooni andev
huulepalsam

SKU 005
4,2g pumbaga

LIP GLOSS - CHESTNUT
Kergelt pruunikat tooni andev
huulepalsam

SKU 006
4,2g pumbaga

LIP BALM HEAVEN AND EARTH
Rahustav huulepalsam ülitundlikele
huultele. Ei sisalda mesilasvaha,
lanoliini ega petrooleumi

Siidise koostise ja pehmendava
toimega huulepalsamile on iseloomulik
käsitsi korjatud ja segatud taimede
taevalikult magus lõhn. Palsam ei
sisalda mesilasvaha. Koostisesse on
lisatud antioksüdeeriva toimega
looduslikke C- ja E-vitamiine. Kandke
palsamit huultele mitu korda päevas.
Kaitseb huuli nii külma kui kuuma eest
ning sobib ka kõrvade, näo, käte ja
muude täiendavat niiskust vajavate
kehaosade kaitseks. Lisaks rahustavale
toimele aitab palsam kaasa ka naha
uuenemisele.

SKU 004
4,2g pumbaga

LIPGUARD UV LIP PROTECTION
UV-kaitsega huulepalsam

Vetelpäästjate, mägironijate, jooksjate,
ratturite ja suusatajate esimene valik!
Palsami koostise väljatöötamisel on
arvestatud äärmuslikke väliskeskkonna
tingimusi ja inimeste kaitsetust nende 
ees. Ei sisalda mürgiseid sünteetilisi 
aineid. Kasutatud on peenestatud mi- 
neraalide tsingi ja titaani mittetoksilist, 
mitteärritavat ning UVA ja UVB kiiri 
peegeldavat toimet, mis erinevalt 
sünteetilistest filtritest ei kaota oma 
efektiivsust valguse ja soojuse käes ning 
aja jooksul. On dermatoloogiliselt tões- 
tatud, et huulepalsami kaitse on võrdne 
keskmise päikesekaitsefaktoriga SPF 30, 
vastavalt Colipa/Euroopa rangetele 
normidele. Toodet ei ole katsetatud 
loomadel. SPORTIQUE’i UV-kaitsega 
huulepalsam kaitseb kindlalt päikese- 
põletuse ja tuule eest. Sisaldab ainult 
looduslikke koostisosi, mis kaitseva 
nahka kuivamise eest ning hoiavad 
seda pehme ja elastsena. Pikemat 
aega väljas viibimise korral kandke 
palsamit huultele korduvalt. Sobib ka 
nina, kõrvade ja näo kaitseks. 
Veekindel.

SKU 007
4,2g pumbaga

LIP BALM CAFFE LATTE
Huulepalsam Caffe latte

Kohvi ja rohelise tee energia võimas
kooslus meis kõigis peituvale maantee
sõdalasele. Rahuldab teie kofeiinivaja-
duse käigu pealt. Energiasööst
kombineerituna looduslike taimede
eeterlike õlide ja võietega, millel on
pehmendavad ja tervendavad omadused
ning mis hoiavad huuli tervetena. Sobib
intensiivseks hoolduseks kuivadele ja
lõhenenud huultele. Kandke piisavas
koguses toodet huultele ja hoolitsege
selle eest, et huuled oleksid pidevalt
kaetud õhukese kaitsva kihiga.

SKU 008
4,2g pumbaga

SOOTHING & PROTECTING LIP BALM
Rahustava ja kaitsva toimega
huulepalsam

Huulepalsam kaitseb ja rahustab eriti
ärritunud või lõhenenud huuli. Segu loo- 
duslikest õlidest, võidest ja taimedest
katab huuled õhukese niiskuskihiga.Shea- 
või ning jojoba- ja kuningakepiõli koos 
mesilas- ja apelsinivahaga aitavad kaasa 
naha uuenemisele ja tervenemisele. Li- 
satud on ka jahutava, rahustava ja anti- 
bakteriaalse toimega mentooli ja kamprit

SKU 009
15ml tuub

COLD SORE LIP BALM
Huulepalsam külmast kahjustatud 
huultele

Spetsiaalselt aktiivse eluviisiga inimes- 
tele loodud huulepalsam leevendab kül- 
metusega seonduvat villide teket, süge- 
lust ja valu. Kliiniliselt on tõestatud, et 
sheavõi, kummel, kurgirohi, raudrohi 
ning antibakteriaalne ja antiseptiline ka- 
jeput koos aminohappe lüsiiniga kiiren- 
davad külmetusest tekkinud haavandite 
paranemist. Kasutada vastavalt vajadu- 
sele. Huuled peavad kogu tervenemis-
protsessi vältel olema niisked ja kaitstud.
l
SKU 010
15ml tuub


