


CllimbOn je americká značka ekologických 
kosmetických prostředků na suchou a zničenou kůži, 
která působí na trhu od roku 1996. 
 
Produkty ClimbOn jsou vyráběny se 100% 
angažovaností. Všechny přísady jsou bezpečné pro 
dospělé, děti, zvířata i životní prostředí a všechny 
výrobky lze použít na sto různých způsobů. K výrobě 
ClimbOn se používají pouze přírodní suroviny. Výrobky 
neobsahují syntetické přísady ani přísady „přírodního 
původu“.  
 
ClimbOn je určen pro lidi, kteří se věnují lezení, dělají 
silové nebo crossfit sporty. Ideálně působí jako 
prevence proti odřením a poškrábáním a efektivně 
bojuje s poškozenou a suchou pokožkou. Výrobky 
navlhčují, chrání a regenerují pokožku.  
 
Kolekce obsahuje širokou škálu krémů, vosků a 
hydratačních tyčinek. 



ALL PURPOSE LOTION BAR  

Léčivý vosk na prodřenou kůži  
v praktickém a odolném balení, 
které uchrání Climb On od 
veškerých vnějších nečistot. 
 
• chemicky čistý výrobek 
• vyroben 100% z přírodních 

surovin 
• pomáhá při zotavování 

prolezených prstů, drobných 
poranění atd. 

• jeden z nejsilnějších přípravků 
na zotavení pokožky na trhu 

• ve formě vosku (30 g) 
• baleno v kovové krabičce 

LIPTUBE  
Tyčinka Climb On efektivně 
zklidňuje pokožku podrážděnou 
od slunce a větru. 
 
• chemicky čistý výrobek 
• vyroben 100% z přírodních 

surovin 
• příměs peprmintu 
• balzám použitelný na rty, 

tváře, nos atd. 
• ve formě tyčinky (4,5 g) 



CREME LITE  
Veganská verze krému. 
  
• chemicky čistý výrobek 
• vyroben 100% z rostlinných 

surovin 
• napomáhá rychlejší obnově 

pokožky po jejím poškození, 
prolezení 

• může být použit na hydrataci 
pokožky 

• snadná aplikovatelnost 
• univerzální využití 
• baleno v kelímku (37 g) 

ALL PURPOSE CREME 
Koncentrovaný léčivý krém na 
prolezenou nebo odřenou kůži. 
  
• chemicky čistý výrobek 
• vyroben 100% z přírodních 

surovin 
• napomáhá rychlejší obnově 

pokožky po jejím poškození, 
prolezení 

• může být použit na hydrataci 
pokožky 

• snadná aplikovatelnost 
• univerzální využití 
• baleno v tubě (65 g) 



ALL PURPOSE MINIBAR  
Léčivý vosk na prodřenou kůži  
v praktickém malém balení, 
ideálním na cesty. 
 
• chemicky čistý výrobek 
• vyroben 100% z přírodních 

surovin 
• pomáhá při zotavování 

prolezených prstů, drobných 
poranění atd. 

• jeden z nejsilnějších 
přípravků na zotavení 
pokožky na trhu 

• ve formě vosku (15 g) 
• baleno v kovové krabičce 

ALL PURPOSE MINI LOTION TUBE 

Vosk ve tvaru válečku – odšroubujte 
horní část a zatlačte zespodu pro rychlý 
přístup. 
 
• chemicky čistý výrobek 
• vyroben 100% z přírodních surovin 
• pomáhá při zotavování prolezených 

prstů, drobných poranění atd. 
• kompostovatelný obal 
• ve formě vosku (15 g) 



100% PŘÍRODNÍ. 

BEZ FTALÁTŮ A ROPNÝCH PRODUKTŮ. 

NIC SYNTETICKÉHO. 

BEZVONNÉ. 

BEZLEPKOVÉ. 

VEGANSKÉ NEBO VEGETARIÁNSKÉ. 

NE GMO. 

VYROBENO V USA, V SOULADU S EU. 

BEZPEČNÉ PRO KAŽDÉHO. 



Adresa: 
Cholerzyn 406, 
32-060 Liszki 
Polska 
 
Telefon: 
+48 503 062 709 
+48 501 362 500 
 
Email: 
info@cragsport.pl 


