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Зберігання: Термін 
зберігання можна значно 
продовжити збереженням 
в темному і прохолодному 
місці (ідеально в 
холодильнику при 6-10 °C).

INCI: Aqua, Aloe barbadensis Extract, Glycerin, Panthenol, 
Lecithin, Hypericum perforatum Flower Extract, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Cymbopogon winterianus Herb Oil, 
Tocopheryl acetate, Xanthan gum, Geraniol, Mentha pipe-
rita Oil, Eucalyptus citriodora Oil, Citronellol, Lavandula 
angustifolia Oil, Cedrus deodara Wood Oil, Cymbopogon 
schoenanthus Oil, Citral, Eugenia caryophyllus Leaf Oil, 
Retinyl palmitate, Eugenol, Linalool, Rosa damascena 
Flower Oil, Limonene, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, 
Thymus serpillum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula 
hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Piper nigrum 
Fruit Oil, Citrus limon Peel OiI 

МОСКИТОЛ 
Лецитин бальзам для тіла 

Номер замовлення: 2090

Лецитин бальзам призначений для нанесення на шкіру тіла перед прогулянкою на 
природі. Легка лецитинова емульсія містить ефірні олії, відомі своїм репелентным 
ефектом, діє на мошок, комарів і інших літаючих комах. Лецитин разом з рослинними 
оліями і пантенолом створює відповідну композицію для підтримки фізіології шкіри і для 
її регенерації. Емульсія підходить для догляду за чутливою або сухою шкірою, для шкіри 
з ознаками акне, псоріазу або екземи. Її можна порекомендувати для усіх типів шкіри, не 
виключаючи делікатної шкіри дітей. 

Основні компоненти: лецитин, пантенол, екстракт алое, вітамін Е. Рослинні олії: звіробій, 
олія зародків пшениці, олія солодкого мигдалю. Ефірні олії: олія перцевої м’яти, олія 
цитронели, гвоздична олія, олія лаванди. 

Застосування: Нанести відповідну кількість емульсії на шкіру. Впродовж довгих прогу-
лянок доцільно повторювати застосування приблизно через 3 години. Бальзам не 
замінює засіб для захисту від сонця. 

Рада: Бальзам можна використати, якщо ви знаходитеся в місцях з появою кліщів. 


