
Z miłości do natury...





Wieloletnie doświadczenie w branży pszczelarskiej 
pozwoliło nam wykorzystać dobroczynne działanie 

produktów pszczelich w kosmetyce.

W celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów,
tworząc markę HONEY THERAPY, wykorzystujemy 

jedynie naturalne surowce, m. in: miód, pyłek,
mleczko pszczele, propolis, oleje z roślin, 

sól jodowo-bromową.

Stworzyliśmy starannie opracowane konsystencje 
preparatów o wyjątkowych kompozycjach

zapachowych.

Do produkcji kosmetyków używamy również
surowców z certyfikatem ECO-CERT.



ZAKAZANY OWOC

MLEKO DO KĄPIELI 250g

Doskonale nawilża i zmiękcza skórę, dzięki zawartości 
mleka koziego wzbogaconego pyłkiem pszczelim. 

BALSAM DO CIAŁA 200g i 300g

Lekki balsam do ciała zawierający miód i mleczko
pszczele, doskonale nawilża i regeneruje.

MASŁO DO CIAŁA 120g

Poprawia elastyczność naskórka i odbudowuje
warstwę lipidową.

MASŁO DO UST 15g

Stanowi doskonałą kurację dla suchych,
popękanych i spierzchniętych ust.

PEELING SOLNY 200g

Dokładnie złuszcza zewnętrzne warstwy naskórka.
Dodatek pyłku pszczelego odżywia i zmiękcza skórę.

SÓL DO KĄPIELI 750g

Zawiera pyłek pszczeli, który w połączeniu
z biopierwiastkami odżywia skórę. 

ZAKAZANY OWOC to wyjątkowa seria zawierająca pyłek 
pszczeli, bogactwo witamin oraz mikroelementów, które
odżywiają suchą i zmęczoną skórę.

KOD: HT24 / HT2420 

KOD: HT02

KOD: HT11

KOD: HT64

KOD: HT04

KOD: HT08



SŁODKI AFRODYZJAK
SŁODKI AFRODYZJAK to wyjątkowa linia kosmetyków
charakteryzująca się unikalną kompozycją miodu
i słodkiego zapachu wanilii.

Dzięki specjalnie dobranym składnikom doskonale
nawilża i regeneruje suche usta.

MLEKO DO KĄPIELI 250g

Mleko kozie połączone z pyłkiem pszczelim
oczyszcza skórę, dogłębnie ją odżywiając.

BALSAM DO CIAŁA 130g i 200g

Balsam o jedwabistej konsystencji właściwie odżywia
i nawilża skórę. Polecany dla skóry suchej, wrażliwej. 

MASŁO DO CIAŁA 120g

Naturalne masło do ciała zawiera wosk pszczeli, masło 
Shea – doskonale nawilżając i natłuszczając suchą skórę.

MASŁO DO UST 15g

PEELING SOLNY 200g

Złuszcza zewnętrzne warstwy naskórka, natłuszcza
i dostarcza skórze moc witamin.

SÓL DO KĄPIELI 750g

Kąpiel w roztworze soli wpływa na zmniejszenie
cellulitu, poprawia jędrność skóry.

KOD: HT74 / HT26

KOD: HT01

KOD: HT10

KOD: HT21

KOD: HT05

KOD: HT07



BIAŁA FANTAZJA
BIAŁA FANTAZJA to lekka linia kosmetyków oparta na 
mleczku pszczelim, pachnąca subtelnym piżmem
posiada wyjątkowe właściwości odżywcze,
antyoksydacyjne, ujędrniające.

Bogata konsystencja zawierająca wosk pszczeli i masło 
Shea intensywnie regeneruje suche, popękane usta.

MLEKO DO KĄPIELI 250g

Mleko kozie wzbogacone pyłkiem pszczelim dostarcza 
skórze bogactwo witamin i mikroelementów.

BALSAM DO CIAŁA 200g i 300g 
Balsam z dodatkiem miodu i mleczka pszczelego
owiany piżmem zapewnia doskonałą ochronę
i nawilżenie skóry.

MASŁO DO CIAŁA 120g

Zapewnia głębokie i długotrwałe
nawilżenie. Zwiększa sprężystość skóry.

MASŁO DO UST 15g

PEELING SOLNY 200g

Zmysłowy peeling solny z dodatkiem mleczka
pszczelego. Doskonale  oczyszcza i zmiękcza skórę. 

KOD: HT03

KOD: HT12

KOD: HT25 / HT2520

KOD: HT06

KOD: HT09



ESENCJA ORIENTU
ESENCJA ORIENTU to aromatyczna linia kosmetyków 
wzbogacona kolagenem. Oprócz nawilżenia kolagen za-
pewnia skórze wygładzenie, spowalnia procesy starzenia.

SÓL DO KĄPIELI 750g

Aromatyczna sól do kąpieli z dodatkiem pyłku
pszczelego, który doskonale wzmacnia skórę.

BALSAM DO CIAŁA 200g i 300g

Intensywnie nawilżający balsam do ciała wzbogacony 
kolagenem, spowalnia proces starzenia się skóry.

MASŁO DO CIAŁA 120g

Zawartość wosku pszczelego i masła Shea odbudowu-
je warstwę lipidową i zwiększa elastyczność naskórka.

PEELING SOLNY 200g

Peeling solny, zawierający wosk pszczeli i kolagen 
złuszcza naskórek oraz poprawia jego kondycję.

KOD: HT80

KOD: HT82 / HT83

KOD: HT81

KOD: HT84

MASŁO DO UST 15g

Dzięki zawartości wosku pszczelego, masła Shea i 
kolagenu nawilża oraz regeneruje spierzchnięte usta.

KOD: HT86



Odżywczy krem do rąk z miodem
i propolisem został doceniony przez
Międzynarodową Organizację 
Związków Pszczelarskich
Apimondia 2015.

KREM DO RĄK
To innowacyjny produkt zawierający miód i propolis.
Dzięki obecności miodu doskonale nawilża i odżywia 
skórę,  natomiast propolis wykazuje działanie anty
bakteryjne, przeciwgrzybiczne. Obecność 20% masła 
Shea decyduje o konsystencji kremu. Słodka wanilia
stanowiąca delikatna nutę zapachową dostarcza
niezwykłych doznań sensorycznych.

KOD: HT13KOD: HT14

KOD: HT93

KOD: HT92



KREM DO STÓP Z PROPOLISEM

Krem do stóp z dodatkiem propolisu o świeżym zapachu
zielonej herbaty intensywnie nawilża suchą skórę stóp,
redukuje zrogowacenie na piętach oraz zmiękcza na-
skórek.  Dzięki zawartości propolisu ma właściwości 
łagodzące podrażnienia oraz przyspiesza gojenie się ran. 
Po zastosowaniu kremu  znacznie poprawia się kondycja 
skóry stóp.

KOD: HT115

krem do stóp 150ml

KOD: HT113

krem do stóp 70mlkrem do stóp 50ml

KOD: HT114

krem do stóp 500ml

KOD: HT116



MYDŁA MIODOwO-PROPOLISOwE

Połączenie miodu, propolisu, masła Shea i eco-certyfiko-
wanych olei pozwoliło nam stworzyć naturalne mydła
do twarzy i ciała dla całej rodziny. Delikatna nutka
pomarańczy razem z resztą składników stanowi
doskonałą kompozycję.

KOD: HT73 / HT71

komórka 100gkostka 100g i 130g

KOD: HT91

KOD: HT67 / HT68

sztancowane 80gserduszko 20g i 75g

KOD: HT69



MYDŁA Z PYŁKIEM PSZCZELIM

Połączenie cennych darów natury tj. miodu gryczanego, 
pyłku pszczelego, skorupek orzecha arganowego
pozwoliło stworzyć naturalne mydło złuszczające.
Dzięki specjalnie opracowanej recepturze skóra
pozostaje świeża i gładka.

KOD: HT19 / HT20

komórka 100gkostka 100g i 130g

KOD: HT102

KOD: HT15 / HT16

sztancowane 80gserduszko 20g i 75g

KOD: HT17



MYDŁA RÓŻANE

Mydło różane z dodatkiem płatków róż i naturalnego 
olejku migdałowego, wzbogacone miodem. Delikatnie 
peelinguje skórę poprawiając krążenie i pobudzając 
naskórek do odnowy. Fantastycznie nawilża skórę 
oraz odżywia.

KOD: HT117 / HT118

komórka 100gkostka 100g i 130g

KOD: HT104

KOD: HT124 / HT119

sztancowane 80gserduszko 20g i 75g

KOD: HT122



MIÓD DO MASAŻU I SAUNY 200g

Poprzez usunięcie zrogowaciałego naskórka, przyspiesze-
nie krążenia limfy oraz krwi, wzmacnia naczynia krwio-
nośne, usuwa toksyny, poprawia elastyczność skóry 
i ją wygładza. Silnie relaksuje, odpręża i redukuje stres.

ALOES

ROKITNIK

LAWENDA

ROZMARYN

Masaż miodem to świetny sposób na dostarczenie
nowego zastrzyku energii naszemu organizmowi.

Intensywnie regenerujący miód do ciała stanowi idealne 
uzupełnienie zbawiennych dla skóry seansów w saunie. 
Miód pszczeli to prawdziwa kopalnia cennych dla
skóry witamin. 

Dostępne w 4 wariantach zapachowych: 



hONEY & vITAMIN POwER

Nowa seria kosmetyków to wyjątkowe połączenie 
witamin i produktów pszczelich. Tworząc receptury 
skupiliśmy się na antyoksydacyjnym działaniu miodu 
gryczanego, mleczka pszczelego oraz propolisu 
w pielęgnacji twarzy i ciała.

PEELING DO TwARZY Z PYŁKIEM 50ml

Efektywnie złuszcza martwy naskórek, 
pozostawiając cerę miękką i gładką.

KREM DO TwARZY Z PROPOLISEM 50ml

Nawilża, zmiękcza skórę, rozjaśnia przebarwienia 
wyrównując jej koloryt.

KREM DO TwARZY Z MLECZKIEM 50ml

Lekki nawilżający krem do twarzy z witaminami 
i mleczkiem pszczelim.

MASECZKA DO TwARZY Z MIODEM 50ml

Intensywnie odżywia, zmiękcza skórę, nawilża, łagodzi 
objawy trądziku oraz podrażnienia skóry.

ŻEL POD PRYSZNIC 300ml

Oczyszcza skórę, odżywia oraz intensywnie nawilża. Ma 
właściwości antybakteryjne z racji zawartości propolisu. 

KREM DO RĄK Z MIODEM 50ml i 250ml

Zawiera witaminę C, która rozjaśnia przebarwienia. Po 
aplikacji kremu skóra jest odżywiona i aksamitnie miękka.

KOD: HT132

KOD: HT85

KOD: HT129

KOD: HT130 / HT131

KOD: HT137

KOD: HT138

CENA: 21,40

CENA: 16,39

CENA: 11,84 / CENA: 35,97

CENA: 25,95

CENA: 25,95

CENA: 17,76



ZABIEGI w DOMOwYM ZACISZU

Rozkosz Dla ciała: Rozpal świece woskowe w 
pomieszczeniu. Wykonaj peeling solny HONEY THERAPY 
całego ciała, nakładając go na wilgotną skórę, usuń 
resztki produktu. Rozgrzej masło do ciała i wykonaj 
masaż relaksacyjny.

ManicuRe w stylu sPa:
Wykonaj peeling dłoni przy użyciu naszych produktów.
Łyżkę masła HONEY THERAPY roztopić w kominku
zapachowym. 

Dodaj kilka kropli olejku eterycznego (można dodać 
troszkę wosku pszczelego) ciepłą masę nałóż na skórę 
dłoni, załóż foliowe rękawiczki, owiń ręcznikiem 
i pozostaw na 10 minut.

Pozostałości maski zetrzyj ciepłym, wilgotnym 
ręcznikiem i delikatnie osusz dłonie.

Rezultat – miękka i doskonale odżywiona skóra.

*taki sam zabieg można wykonać na stopach

Detoksykacja i oczyszczenie:
Na wilgotną skórę nałóż peeling solny HONEY THERAPY 
i wykonaj delikatny masaż, usuń resztki produktu. 
Na rozgrzane ciało nałóż miód i wykonaj energicznie 
masaż w celu pobudzenia krążenia i wspomagania 
oczyszczania tkanek z toksyn.



Nie można także zapominać o wszelkich właściwościach 
sensorycznych i odczuciach zmysłowych: ujmujący
zapach, przyjemna konsystencja i perfekcyjne dopełnienie 
wrażenia w postaci przepięknej oprawy wizualnej terapii.

HONEY THERAPY PROFESIONAL oferuje szeroką gamę 
produktów do zabiegów kosmetycznych.

Dostępne w 4 rodzajach: 

ZAKAZANY OWOC

BIAŁA FANTAZJASŁODKI AFRODYZJAK

ESENCJA ORIENTU

PRODUKTY PROFESJONALNE
W terapii i pielęgnacji skóry ciała ważny jest absolutnie 
każdy szczegół: wartościowa i przemyślana receptura 
produktu, wykorzystane w nim substancje aktywne,
zaawansowane technologie, a co za tym idzie – efekty, 
jakie zapewnia produkt. 



ZESTAwY UPOMINKOwE
Szeroki wybór produktów firmy Łysoń w tym kosmetyków 
HONEY THERAPY, świec z wosku pszczelego, słodyczy 
sprawia, że można z nich stworzyć niezapomniany zestaw 
upominkowy na niemalże każdą okazję.

Zestaw można skomponować samodzielnie lub
skorzystać z gotowych propozycji. Ozdobne pudełka
i kosze są dostępne w kilku rozmiarach.

Na życzenie klienta tworzymy zestawy:

• z indywidualną szatą graficzną,
• z logo firmy,
• w dowolnie wybranym opakowaniu
• o wybranej nucie zapachowej



olej z migdałów - czysty, bezwonny, o wysokiej zawarto-
ści kwasów tłuszczowych. Wygładza, natłuszcza, zatrzy-
muje wodę w skórze oraz ułatwia przyswajanie wilgoci z 
otoczenia, sprzyjając odnowie równowagi lipidowej.

Masło shea (eco-ceRt) - zawiera substancje tłuszczowe, 
witaminy E i F. Działa nawilżająco i natłuszczająco na skó-
rę pozostawiając ją gładką i miękką. Normalizuje proces 
rogowacenia naskórka, zmniejsza świąd, znajduje zastoso-
wanie w alergii, łuszczycy i dermatozie.

olej jojoba (eco-ceRt) - doskonale wchłaniany przez 
skórę, wzmacnia warstwę cementu międzykomórkowego, 
co w efekcie zapobiega wysuszaniu skóry. Eliminuje moż-
liwość powstawania rozstępów pojawiających się np. w 
czasie ciąży.

wosk pszczeli - stosowany jest jako składnik m. in. kre-
mów, maści, mydeł, balsamów, pomadek do ust. Wystę-
puje w formie płatkowanej, naturalnej lub bielonej. Do-
dawany do kremów i balsamów sprawia, że łatwiej się 
rozprowadzają i pozostawiają ochronny film na skórze.

Miód - znalazł zastosowanie w kosmetyce leczniczej. 
Wzbogaca on skórę w substancje biologicznie aktywne - 
podwyższa napięcie skóry, czyni ją miękką i gładką. Wzma-
ga przepływ krwi w tkance skórnej, przez co skóra nabywa 
elastyczności, wygładzają się zmarszczki. Miód wykazuje 
działanie odkażające i oczyszczająco - lecznicze, usuwa 
złuszczony naskórek, oczyszcza pory.

Mleczko pszczele - zawiera mikro i makroelementy mię-
dzy innymi : potas, sód, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, 
siarkę. Jest skarbnicą witamin z grupy B oraz A, E i K. Usu-
wa wolne rodniki i działa bakteriostatycznie. Przywraca 
witalność oraz spowalnia proces starzenia się skóry.

alantoina - jeden ze składników czynnych wyciągu z ży-
wokostu lekarskiego. Ma działanie kojące i łagodzące. 
Nawilża, wygładza, zmiękcza, przyspiesza regenerację na-
skórka.

SŁOwNICZEK



Pyłek pszczeli - jest prawdziwą skarbnicą substancji od-
żywczych i idealną kompozycja wielu cennych składników. 
W efekcie wzmacnia zdrowie oraz korzystnie wpływa na 
wygląd skóry. W jego składzie znajdują się wszystkie wita-
miny z grupy B, a także C,D,E,K, beta karoten oraz liczne 
mikro i makroelementy, enzymy, nienasycone kwasy tłusz-
czowe, białka i 22 aminokwasy

D- Pantenol - aktywny biologicznie kosmetyczny kom-
ponent, silnie stymulujący wzrost oraz odnowę komórek. 
Działa gojąco na uszkodzenia skóry i błon śluzowych, łago-
dzi podrażnienia i stany alergiczne. Podwyższa wilgotność 
skóry, pozostawia ją elastyczną i miłą w dotyku.

Propolis – to naturalny antybiotyk. Doskonale zwalcza 
bakterie. Wykazuje działanie przeciwgrzybiczne, przeciw 
wirusowe oraz anty oksydacyjne. Działa regenerująco, 
przeciwzapalnie, odbudowuje tkanki. W swoim składzie 
zawiera liczne cenne związki min. makro i mikroelementy, 
flawonoidy.

Gliceryna - stosowana w kosmetykach od lat ze względu 
na swoje genialne właściwości nawilżające. W naturalny 
sposób osłania naskórek, przenikając do przestrzeni mię-
dzykomórkowych, gdzie wiąże niezbędną do zachowania 
prawidłowego nawilżenia ilość wody. Ułatwia przyswaja-
nie składników aktywnych przez skórę, nie uszkadzając jej 
bariery lipidowej, a przyczyniając się do procesu regenera-
cji płaszcza lipidowego.



Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń
34-125 Sułkowice k/Andrychowa, 

ul. Racławicka 162, tel. 33 875 88 07

e-mail: biuro@honeytherapy.pl
www.honeytherapy.pl 

sułkowice k/Andrychowa
ul. Racławicka 162
tel. 33 873-19-47

klecza Dolna k/Wadowic
ul. Klecza dolna 148
tel. 33 875-99-40
lyson@lyson.com.pl

Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 12
tel. 504-207-103
sklepbielsko@lyson.com.pl

kraków
ul. Komorowskiego 11a
(Plac na Stawach)
tel. 12 633-14-79
kraków@pasiekalyson.pl

katowice
ul. Kościuszki 55
tel. 608-513-721
katowice@pasiekalyson.pl

wadowice „Miodowa 8”
Plac Jana Pawła II 8
tel. 33 877-59-45
restauracja@miodowa8.pl

wadowice „Biuro Firmy”
ul. Mickiewicza 27
tel. 33 875-12-36, 33 875-88-07
poczta@oryginalneprezenty.pl

fb.me/lyson.honeytherapy

JESTEśMY DLA WAS


