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

INCI: Juglans regia Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Maca-
damia ternifolia Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Linum usita-
tissimum Seed Oil, Borago officinalis Seed Oil, Oenothera biennis 
Oil, Rosa canina Fruit Oil, Butyrospermum parkii Oil, Tocopheryl 
acetat, Squalane, Lecithin, Retinyl palmitate, Helichrysum italicum 
Flower Oil, Salvia officinalis Oil, Daucus carota sativa Seed Oil, Rosa 
damascena Flower Oil, Tanacetum vulgare Flower Oil

NARBENOL
Masážní olej

Objednací číslo: 2733

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

Nějakou tou jizvou se asi může pochlubit výrazná většina z nás. Jizva je náhradní 
tkáň, která vzniká buď při hlubším poranění, anebo jako důsledek zánětlivých procesů 
na pokožce. Vzhledem k tomu, že tuto náhradní tkáň nelze označit za plnohodnotnou 
pokožku, ale jen za „nouzové řešení“, je nutné právě následné péči o pokožku věnovat 
náležitou pozornost, aby tyto „památky na celý život“ byly co možná nejméně zřetelné. 
Je zřejmé, že na vhodný přípravek budou kladeny značně vysoké surovinové nároky. 
NARBENOL obsahuje to nejlepší, co nám příroda dává v tomto směru k dispozici. 
Od protizánětlivých složek, které jsou nutností v případě podpory obnovy původní 
kvality pokožky, přes substance, které pokožku zjemňují, zvláčňují a regenerují. 
NARBENOL není sice nic levného, ale obsahové složky z něj dělají opravdovou exkluzi-
vitu. A tak díky referencím klientů jsme byli upozorněni, že se více než osvědčil i na péči 
o pokožku obličeje (samozřejmě bez jizev). 

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: z jader andské růže, z vlašských ořechů, 
z pšeničných klíčků, jojobový, karité, brutnákový, pupálkový, makadamiový. Lecitin. Vita-
miny A, E, F. Éterické oleje: slaměnkový, vratičový, růžový, šalvějový, z mrkvových semen 
atd.

Použití: Přímo při procesu hojení je důležité zabránit zanícení rány, a tím možnosti vzniku 
jizev minimalizovat. U starších jizev probíhá proces regenerace pomaleji a zapotřebí 
bude možná i více než půl roku. Masáží olejem NARBENOL můžeme dosáhnout zvýšení 
jejich elasticity a zjemnění. S postupem času se mohou jizvy zdát i méně zřetelné. 
Olejem ošetřujeme – jemně masírujeme – okolí jizvy a po zhojení i jizvu minimálně  
2× denně.


