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KDO JSME
ZÁBAVNÉ PŘÍCHUTĚ BEZ UMĚLÝCH PŘÍSAD
S našimi balzámky se Vaše smysly ocitnou na divoké dráze! 
Široká paleta úžasných chutí a vůní: klasické, zábavné i netradiční 
kombinace plné invence! Díky unikátní receptuře nejsou balzámy 
ani mastné, ani voskové, přitom se skvěle roztírají. Obsahují 
vyváženou směs čistých, veganských a organických složek. 
Nepoužíváme žádné syntetické příchutě, GMO, parabeny ani lepek!

MIMOŘÁDNÁ KVALITA
Záhadné názvy a původ ingrediencí? Ne, děkujeme! Balzámy 
Crazy Rumors obsahují pouze přírodní, snadno rozpoznatelné 
ingredience. 

CERTIFIKOVANÁ CRUELTY FREE + VEGAN
Naše balzámky můžete používat bez výčitek svědomí. Všechny 
naše produkty mají pečeť Leaping Bunny společnosti Cruelty Free 
International. Balzámky jsou veganské a nikdy nejsou testovány 
na zvířatech. Další informace o standardech, které dodržujeme, 
naleznete na adrese leapingbunny.org.

JAKÉ INGREDIENCE POUŽÍVÁME?
�		Certifikované BIO bambucké máslo
�		Certifikovaný BIO jojobový olej
�		Makadamiový olej
�		Certifikovaný BIO extra panenský 

olivový olej
�		Přírodní a organické příchutě 

a éterické oleje
�		Kandelilový vosk

�		Certifikovaný BIO 
karnaubský vosk

�		Sojový vosk
�		Přírodní Stevia
�		Slída 
�		Oxid železnatý
�		Oxid titaničitý
�		Vitamín E (tokoferol)

RUČNĚ VYRÁBĚNÉ BALZÁMY NA RTY. 
MALÉ, ZATO S VELKOU OSOBNOSTÍ!
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Chuť a vůně dokáží 
společně připravit 

úžasný zážitek! S našimi balzámky se 
Vaše smysly ocitnou na divoké dráze! 
Naše přírodní příchutě jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitních ingrediencí při 
dodržení potravinářského standardu, 
můžete je tedy klidně sníst, doslova! 
Ingredience získáváme pouze 
z vybraných druhů ovoce, zelenin, 
bylinek a koření. Jsou doslazené 
špetkou stévie, takže nejen skvěle 
voní, ale také skvěle chutnají!

Díky unikátní 
receptuře 

nejsou balzámy ani mastné, ani 
voskové, přitom se skvěle roztírají. 
Obsahují vyváženou směs čistých, 
veganských a organických složek. 
Získáte tak sametově hebké rty, 
s přesně tou správnou vrstvou 
balzámu. Prostě láska na první 
dotek! 

Balzámky vyrábíme ručně v malých várkách 
z ingrediencí, které pečují o Vaše rty, jako 

například hydratační organické bambucké máslo či 
uklidňující jojobový olej. Naše speciální směsi olejů, másla, vosků 
a přírodních příchutí jsou bez lepku, bez parabenů, bez GMO, nejsou 
testovány na zvířatech a jsou veganské. Zabaleny v recyklovatelných 
obalech bez obsahu BPA. Malé várky = čerstvé balzámy! Vyrobeno 
v Atlantě, Georgia USA.

Prichut

Zazitek

Recept
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AU NATURALE
Nic je někdy vše, co potřebujete!  
Řekněte sbohem příchuti i sladidlům. 
Ideální volba pro dny, kdy se prostě  
nedokážete rozhodnout. 

BANANA SPLIT
Milujete banány? Pak je tato příchuť 
přesně pro Vás! Čokoláda, jahody 
a vanilkový krém!

BLUEBERRY LEMON
S touhle magickou kombinací nemůžete 
šlápnout vedle! Čerstvé borůvky 
a citrónový koláč. 

CHOCO STRAWBERRY
Čerstvě nasbírané, čokoládou políbené. 
Dekadentní čokoláda + šťavnaté jahody. 
Láska na první dotek!

AMARETTO
Dopřejte si sladkou dobrotu s nádechem 
marcipánu! Mandle, vanilka s třešničkou 
navrch – belissimo!

BLACK CHERRY
Ach, ty letní románky…připomeňte si je 
sladkým polibkem šťavnaté třešně!

BUBBLE GUM
Připravte se na návrat do Vašeho dětství! 
Inspirováno sladkými dětskými sny.

CITRUS BERGAMOT
Voňavý šálek čaje Earl Gray. Citrusová 
směs s tóny citronu, limetky, pomeranče 
a grapefruitu.



COFFEE BEAN
Probuďte se s vůní čerstvě namleté kávy! 
Balzám inspirovaný baristy.

GINGER ALE
Povzbuďte své rty! Citron a limetka  
se špetkou zázvoru. Osvěžující! 

HOT COCOA
Zachumlejte se s krémově čokoládovým 
pohlazením pro Vaše rty! Navrch přihoďte 
pár marshmallownů. Nejlépe vychutnáte 
v zimě!

MINT CHOCOLATE
Podlehněte chuti čokolády a osvěžující 
máty! Dekadentní!

FRENCH VANILLA
Ooo la latté! Vanilka, vanilka, vanilka! 
Sladká a krémová – délicieux!

HONEYCOMB
Vaše Včeličenstvo, Vaše medová masáž 
je připravena! Čistá, ovocná a květinová 
chuť, která Vás dostane.

LEAPING BUNNY (PLUM APRICOT)
Nápaditá ovocná směs sladké švestky 
a šťavnaté meruňky! Část z výnosů této 
příchutě darujeme báječné organizaci 
Leaping Bunny Organization!

MINT LEMONGRASS
Thajsko ukryté v balzámu! Máta a cit-
rónová tráva lehce pošimrají Vaše rty. 
Jednoduše exotické a osvěžující!



MYSTERY
Co to může být?! Pokud máte rádi tajem-
no, tahle příchuť je pro Vás. Naše malé 
tajmenství.

PIÑA COLADA
Pláž, palmy a šumění oceánu…k tomu 
šťavnatý sladký ananas a krémový kokos! 
Co tu ještě děláte?!

RASPBERRY SORBET
Neodolatelné duo! Sladká malina a lehce 
kyselý citrónový koláč. Ano, protiklady se 
přitahují!

SPEARMINT
 Jako závan čerstvého vzduchu – chladivá 
a osvěžující, taková je máta peprná... Brr!

ORANGE CREAMSICLE
Božské duo! Čerstvě vymačkané 
pomeranče a delikátní smetana!  
Stačí se jen zasnít!

PISTACHIO
Do krémova opražené pistácie!  
To si pražte!

RUBY RED GRAPEFRUIT
Sladký a kyselý zároveň. Prostě grapefruit 
tak, jak jej máme nejraději.

SPICED CHAI
Co je pikantní a kořeněné? Tento čaj! 
Speciální směs kardamonu, zázvoru 
a anýzu.

kosmetické přípravky



Reknete Aloha
našim zvlhčujícím barvám na rty!  
Pečujte o své rty, dodejte jim 
neodolatelný vzhled a nechte se 
inspirovat jedinečnou příchutí ibišku. 
Tomu říkáme kouzlo multitaskingu! 
Mahalo!
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Sest bajecnych 
odstinuů
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3123 Moon Station Road, Ste B
Kennesaw, GA 30144
hello@crazyrumors.com
678-354-9915   
crazyrumors.com

@crazyrumors

CRUELTY FREE

Dekujeme

Jsme
Žádný z našich produktů není testován na 
zvířatech – NIKDY! Od surovin až po hotový 
výrobek! Jsme hrdí na to, že jsme držiteli 
označení Leaping Bunny od společnosti 
Cruelty Free International. Část prodejů 
darujeme Leaping Bunny Organization. 

Naše produkty mají VEGAN certifikaci – 
všechny naše ingredience jsou rostlinného 
původu!

vám  
z celého srdce!

Vážíme si, že jste nám 
a našim produktům 

věnovali svůj čas.
Na těchto stránkách 
je naše vášeň a úsilí. 

Věříme, že si to užijete 
stejně jako my!

Brian a Eddie Himmel

OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR A SR:
Global Delivery s.r.o.
Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha
info@globaldelivery.cz
775 361 110
globaldelivery.cz / crazyrumors.cz


