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Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Prunus amygdalus Dulcis Oil, Canola Oil, Vitis vinifera Seed 
Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, 
Butyrospermum parkii Oil, Glycine soja Oil, Oenothera biennis 
Oil, Borago officinalis Seed Oil, Rosa canina Fruit Oil, Lecithin, 
Citrus reticulata Peel Oil, Citrus grandis Peel Oil, Tocopheryl 
acetat, Cananga odorata Flower Oil, Aniba rosaeodora Wood Oil, 
Santalum album Oil, Cymbopogon martinii Oil, Litsea cubeba Fruit 
Oil, Pelargonium graveolens Flower Oil, Retinyl palmitate, Rosa 
damascena Flower Oil, Jasminum officinale Oil

LECITOL ROYALE
Masážní olej

Objednací číslo: 2723

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10°C).

LECITOL ROYALE je kompozicí vysoce kvalitních olejů, které většinou mají díky obsa-
hovým složkám již samy o sobě charakter účinné látky. Olej je vhodný k péči o sušší 
pokožku. Využít jej můžete při masáži, koupeli, sprchování či po těchto činnostech jako 
ošetřující olej nebo po smíchání s vodou jako tělové mléko.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: jojobový, mandlový, z pšeničných klíčků, karité, 
brutnákový, pupálkový. Lecitin. Vitamíny A, E, F. Éterické oleje: růžový, jasmínový, santa-
lový, pelargoniový, Litsea cubeba, atd.

Použití: Éterické oleje tohoto přípravku mají antibakteriální a antiseptické účinky, byť 
při srovnání s některými jinými éterickými oleji podstatně slabší. O to aktivnější je jejich 
schopnost uklidňovat nervové napětí a celkově harmonizovat. Ideální kompozice v době 
plné stresu. A nikoli jen stresu každodenního, lze jej označit i jako jedinečného společ-
níka těhotných žen při přípravě k porodu a při jeho průběhu.

Běžně pak používán ve večerních hodinách se zcela jistě osvědčí i jako mírné sedativum 
voňavě podporující usínání. To ostatní už je ponecháno jen a jen na vás. Od relaxačního 
masážního oleje, přes olejíček po koupeli, který, pokud se nanáší na mokrou pokožku, 
vytváří vynikající emulzi.


