


BLOOMIE
JE ŽIVOTNÍ STYL

Jsme Bloomie - tým zabývající se blahodárnými 
účinky přírody. 

Naší inspirací jsou starodávné kultury a naši před-
kové, ti už tenkrát věděli, co je pro lidské tělo 
nejlepší. Dnešní doba je plná chemie zatěžující 
lidský organismus. My v Bloomie se snažíme 
chemii v lidském těle odbourávat a rádi Vám 
ukážeme, že mnoho zdravotních a estetických 
problémů jde elegantně vyřešit přírodní cestou. 
Primárně jsou naše výrobky určené lidem s aktiv-
ním životním stylem a sportovcům, ale své místo 
si najdou i ve Vašich domovech. Naše výrobky 
užívají všechny věkové kategorie, od dětí až po 
veterány. 

#bloomiefamily



V roce 2019 jsme na to byli dva. Dva mladí kluci, co 
se zajímají o účinky bylinek a alternativní možnosti 

regenerace.

Dnes jsme 11ti členný tým nadšených milovníků 
sportů a přírody a společně v kanceláři na Vino-

hradech budujeme naši značku. Jako rodina 
děláme vše pro to, abychom se neustále posouvali 
dál. Každý den hledáme nové koncepty a sleduje-

me dění v oblasti konopí. Můžete nás vidět na 
různých sportovních akcích a hudebních festiva-

lech. Samozřejmostí je naše účast na veletrhu 
konopí Cannafest.

Těšíme se, až se někde potkáme!
– Tým Bloomie

TÝM BLOOMIE



AMBASSADOŘI BLOOMIE

Do naší rodiny Bloomie samozřejmně nepatří jen lidé, kteří se podílejí na vývoji produktů. Naší druhou polovičkou jsou naši 
ambassadoři, kteří běžně užívají naše produkty a jsou s nimi spokojeni. Jsou pro nás i důležitými články při vývoji našich produk-
tů. Nasloucháme jim stejně jako našim zákazníkům a snažíme se s nimi po našem boku kvalitu stále zlepšovat.

MICHAL BLACKBEARD
MARTÍNEK BENJAMINS TATTOO ERIK LORD-K

MATĚJ SPARTAKUS
KUZNIK



100% Natural Product
HERBÁLNÍ KRÉM

UNIVERZÁLNÍ KONOPNÁ MAST
CANNABIS SATIVA EXTRACT & CBD

K použití na celé tělo

Odřeniny a popáleniny

100% Natural Product
HERBÁLNÍ KRÉM

Navázali jsme na tradici běžně využíváných byli-
nek léčiteli a vyrobili pro vás konopnou mast s 
obsahem dvanácti extraktů vysoce jakostních 

bylinek. Celý proces výroby navíc probíhá v České 
republice. Mast byla navržena odborníky ze světa 
zdravého životního stylu a kosmetiky. Dbali jsme 

na to, aby ji mohli používat děti i dospělí a aby 
měla univerzální využití v domácnosti.

HERBÁLNÍ KRÉM
100% PŘÍRODNÍ

Ideální pro podrážděnou pokožku např. tetováním

Konopná mast + extrakt 12ti kvalitních bylin

VEGAN kvalita

Skvělé výsledky hojivého efektu



UNIVERZÁLNÍ KONOPNÁ MAST
CANNABIS SATIVA EXTRACT & CBD

K použití na celé tělo

Odřeniny a popáleniny

Cannabis Sativa extrakt
UNIVERZÁLNÍ KONOPNÁ MAST

Cannabis Sativa extrakt
UNIVERZÁLNÍ KONOPNÁ MAST

Jemná mast s plnospektrálním extraktem z rostli-
ny Cannabis Sativa je určena k péči o popraska-
nou, suchou a podrážděnou pokožku. Obsahuje 
látky zvané kanabinoidy, které jsou v moderní 
medicíně vyzdvihovány pro své protizánětlivé, 
analgetické a revitalizační účinky. Konopný olej 
zároveň napomáhá pokožku vyživovat a přispívá 
tak k její regeneraci.

UNIVERZÁLNÍ
KONOPNÁ MAST

Šetrná k velmi citlivé pokožce

Základem masti je lékařská vazelína

VEGAN kvalita

Žádné konzervační látky, parfémy a barviva

Skvělé výsledky hojivého efektu



Přírodní produkt s obsahem plnospektrálního 
extraktu z konopí. Navržen předními specialisty, 

kteří pracují s rostlinou konopí a zabývají se výro-
bou konopných produktů. Díky kvalitnímu výběru 

rostlin konopí a superkritické extrakci CO2, která 
šetrně získává kanabinoidy, se zaručeně jedná o 
jeden z nejkvalitnějších přírodních produktů na 

našem území.

KONOPNÝ OLEJ
PLNOSPEKTRÁLNÍ

Pouze konopný olej s konopným extraktem

Doplňěk stravy

9 % CBD

VEGAN kvalita

Vhodný pro celou rodinu



Bloomie.cz BloomieOfficial Bloomie.cz

#bloomiefamily



KONTAKTY

Michal Popov

popov@bmcosmetics.cz
+420 721 659 167

Sára Kubelková

sara@bmcosmetics.cz
+420 735 096 696

Petr Halva

petr@bmcosmetics.cz
+420 777 507 740


