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TISKOVÁ INFORMACE 

THERMELOVE® – Unikátní receptury pro krásu a zdraví 

 
Praha/Velké Losiny, 31. května 2022 

Česká kosmetická značka THERMELOVE® působí na trhu již více než 5 let. Nabízí 

dermokosmetiku s termální vodou a sírou, která pomáhá především v péči o 

problematickou pokožku. Základem jejích produktů je sirná termální voda – jedinečný 

přírodní léčivý zdroj, díky kterému se v lázních Velké Losiny léčí kožní onemocnění již 

po staletí. Kosmetická řada se sírou je obohacena navíc o koloidní síru. Díky 

unikátním recepturám a moderním technologickým postupům se můžete o účincích 

zdejších léčivých pramenů přesvědčit také v pohodlí svého domova a vyzkoušet 

termální vodu ve spreji, krémy, tělová mléka nebo šampony s obsahem přírodní 

termální vody z těchto lázní.  

 

A právě potřeby klientů a pacientů v lázních byly nejen impulsem k založení značky 

THERMELOVE®, staly se také hlavním kritériem při vývoji a výrobě dermokosmetických  

produktů této značky. „Cílem byla snaha umožnit lidem s problematickou pokožkou se 

sklonem k nejrůznějším kožním obtížím jako je lupénka, atopický ekzém či akné využívat 

léčivé účinky sirné termální vody nejen při pobytu v lázních, ale také v domácím prostředí,“ 

říká Lenka Plachá, spolumajitelka značky THERMELOVE® a také marketingová manažerka 

lázeňské skupiny ROYAL SPA a dodává: „vznik každého produktu provází dlouhý vývoj a 

testování. Cílem je, aby se k zákazníkům na konci tohoto procesu dostal do rukou optimální 

produkt, který odpovídá specifickým potřebám jejich pokožky. Všechny výrobky 

THERMELOVE® dermatologicky testujeme pod dohledem lékařů a jejich výroba probíhá 

výhradně v České republice“. 

 

Dermokosmetika THERMELOVE® je založena na účincích léčivých minerálních pramenů a 

dlouholetých zkušenostech v lázeňství, ale bez odborného know-how, které do vývoje 

produktů této značky vkládá řada specialistů a odborníků by to nebylo možné, vysvětluje 

Lenka Plachá:  „V našem vývojovém týmu máme zkušené odborníky z oblasti vývoje 

kosmetiky a receptury jsou vytvářeny na míru dle požadavků na péči o problematickou 

pokožku. Receptury musí být přizpůsobeny také specifickým vlastnostem silně zásadité 

termální vody. Úzce spolupracujeme také s několika dermatology. V rámci vývoje je vždy 

prováděno rozsáhlé testování produktů jak v certifikovaných laboratořích, tak ve spolupráci 

s lékaři a pacienty. Veškeré naše výrobky před uvedením na trh procházejí náročným 

schvalovacím procesem a jsou dermatologicky testovány.“   

 

Složení jednotlivých produktů je velmi pečlivě odlaďováno, každá složka má svůj specifický 

význam: „V dermokosmetice THERMELOVE® využíváme nejen staletími ověřené účinky 

losinských přírodních léčivých zdrojů, tradičních bylin a síry, ale také třeba panthenol, ureu, 

kyselinu hyaluronovou a další, klinickými studiemi ověřené a patentované moderní aktivní 

složky, které přispívají k přímé péči o pokožku se sklonem k různým kožním problémům. 

Z tradičních bylin obsahují naše produkty bylinné extrakty a oleje jako je např. Tea tree oil, 

levanduli nebo tymián, které mají příznivé účinky na pokožku a zároveň jejich vůně působí 

relaxačně,“ říká Lenka Plachá. Do sirné řady produktů je navíc přidávána koloidní síra, která 
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je jako důležitý minerál přirozenou součástí lidského těla a má příznivé účinky na naši 

pokožku (více viz samostatný tiskový materiál o síře). 

 

Vysoká kvalita produktů THERMELOVE® je dána nejen unikátními recepturami a pečlivě 

vybíranými složkami – stejně tak je důležitý samotný výrobní proces: „Dermokosmetika 

THERMELOVE® je vyráběna výhradně v České republice. Vysokou kvalitu výrobků zajišťují 

moderní farmaceutické technologie a standardizované výrobní postupy,“ objasňuje Lenka 

Plachá. Na konci výrobního procesu totiž musí vzniknout kvalitní produkt s vyváženým 

složením, příjemnou texturou, vůní a vlastnostmi, které uspokojí potřeby zákazníků. 

 

Produktové portfolio sirné dermokosmetické značky THERMELOVE® průběžně prochází 

inovacemi a rozšiřováním. Klíčové je neustálé vylepšování produktů a sledování vývoje 

v oblasti nových surovin v návaznosti na nejnovější poznatky v kosmetickém odvětví. 

 

Veškeré informace a podklady včetně fotografií naleznete na webových stránkách 

www.thermelove.cz, v sekci Pro média: 

 

Dále také na níže uvedených webových stránkách: 

www.lovespa.cz 

www.termalni-lazne.cz 

www.diana-losiny.cz 

www.termaly-losiny.cz 

 

Kontakt pro média: 

Mgr. Petra Javornická 

Stance Communications, s.r.o. 

Tel.: +420 724 527 667 

E-mail: petra.javornicka@stance.cz 

 
Mgr. Mahulena Poliaková 

Stance Communications, s.r.o. 

Tel.: +420 736 487 837 

E-mail: mahulena.poliakova@stance.cz 
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