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Aromaterapeutický přípravek, který může pomoci při zvýšené potivosti nohou i s problé-
movým pachem obuvi. Onen nevábný zápach vzniká díky mikrobiálnímu rozkladu potu. 
Samozřejmě, že primárně je nutné úzkostlivě dbát na hygienu, výběr vhodné obuvi 
a ponožek, ve kterých se noha buď nepotí, či alespoň potí co nejméně. Stejnou pozornost 
jako nohám bychom měli věnovat i samotným botám. DEO-BOTAS bude zcela jistě vítaným 
pomocníkem. Jedná se o přípravek s vysokoprocentním alkoholem. Alkohol je zde ideálním 
nosičem směsi éterických olejů vykazujících vynikající antimikrobiální a protiplísňové 
účinky. DEO-BOTAS navíc velice příjemně voní. Přípravek má svěží citrusovou vůni.

Hlavní obsahové složky: Éterické oleje: Litsea cubeba, citronový, levandulový, tymiánový, 
pomerančový. Líh denaturovaný Isopropanolem.

Vlastnosti: Díky obsaženému vysokoprocentnímu alkoholu vykazuje DEO-BOTAS schopnost 
na sebe vázat i jisté množství vlhkosti – potu. Taktéž skutečnost, že DEO-BOTAS může 
mít protiplísňové účinky, bude jistě přispívat k jeho oblíbenosti. Tuto specialitu mohou 
vyzkoušet i ti, kteří na zmiňované problémy s potem a pachem obuvi netrpí.

Použití: DEO-BOTAS je nabízen v lahvičce s rozprašovačem, proto stačí když 2–3× apliku-
jeme přiměřené množství přípravku na nohy nebo do obuvi.

DEO-BOTAS
Aromatický prostředek na osvěžení potících se nohou

Objednací číslo: 1811

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

INCI: Alcohol denat, Aqua, Litsea cubeba Fruit Oil, Citrus aurantinum 
dulcis Peel Oil, Thymol, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Citrus limon 
Peel Oil, Cinnamomum ceylanicum Leaf Oil, Eugenia caryophyllus 
Flower Oil, Lavandula hybrida Oil, Thymus vulgaris Oil

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


