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Koupele nohou se svými terapeutickými účinky jsou vynikající životní investicí, protože kvalita 
života je mimo jiné dána i schopností pohybu. Problémy nevznikají ze dne na den, jejich řešení 
může být časově ještě náročnější. Daleko vhodnější je snažit se jim předcházet. Pokud v pozdějším 
věku vznikají různá zdravotní omezení, může se stát, že je již pozdě a tato terapie je díky danému 
zdravotnímu stavu kontraindikována. Koupelemi se může podstatně zlepšit prokrvení nohou, tedy 
i látková výměna, včetně aktivace toku lymfatických tekutin. Toto s sebou přináší i jejich „vnitřní 
čistění“. Takto ošetřované nohy jsou pak např. daleko méně náchylné na plísňová onemocnění, 
která, ironicky míněno, již snad ani jako onemocnění nelze brát. Koupele nohou s sebou však 
přináší i mnoho dalších pozitivních účinků. Naši klienti, hlavně ti dříve narození, nás pravidelně 
informují, že užití tohoto speciálního KOUPELOVÉHO OLEJE NA NOHY má pozitivní vliv i při 
bolestech hlavy, nachlazení, migréně, chřipce, dně a revmatických bolestech. Obzvlášť starší lidé 
neopomenou poznamenat, že se po koupeli nohou cítí celkově podstatně lépe.
Jemně a důkladně čistí pokožku. Může působit antisepticky a deodoračně. Nepoškozuje 
ochrannou vrstvu pokožky. Může působit proti nadměrnému pocení nohou. Použité složky jsou 
známé svým prokrvujícím účinkem, aktivně podporují látkovou výměnu. Působí protizánětlivě, 
vhodné jsou při plísňových onemocněních nohou. Olej má blahodárný vliv zejména na unavené, 
oteklé nohy a pálící chodidla. Dokonale zvláčňuje ztvrdlou pokožku chodidel.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, sójový, jojobový, karité. Éterické oleje: rozma-
rýnový, šalvějový, skořicový, thujový, tymiánový. Emulgátor. Lecitin. Vitaminy A, E, F. Chlorofyl.

Použití: Jedna čajová lžička na 5–10 l vody 35–40 °C teplé. Koupel by měla trvat asi 20 minut. 
Při nedostatečném prokrvení nohou můžeme teplotu vody zvýšit. Terapeutické koupele by se 
měly provádět minimálně 3× týdně. Doporučujeme nepoužívat mýdlo ani jiné koupelové přísady. 
Nejvyšších účinků dosáhneme, budeme-li, namísto obvyklého sezení, při koupeli ve stoje  
tzv. šlapat vodu.

Upozornění: Horkou koupel nepoužívat v těhotenství a při epilepsii. Při křečových žilách, zánětech 
žil a bércových vředech je vhodná pouze vlažná koupel. Při zdravotních omezeních doporučujeme 
použití vždy konzultovat s lékařem.

KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY
Olej na koupel unavených nohou

Objednací číslo: 1804

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

INCI: Glycine soja Oil, Juglans regia Seed Oil, Laureth-4, Cinnamomum 
camphora Wood Oil, Juniperus communis Wood Oil, Thymus vulgaris 
Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Lecithin, Picea abies Leaf Oil, Thuja 
occidentalis Leaf Oil, Citrus limon Peel Oil, Salvia officinalis Oil, Eugenia 
caryophyllus Flower Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum 
vulgare Germ Oil, Butyrospermum parkii Oil, Prunus amygdalus Dulcis 
Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Cinnamomum ceylanicum Leaf Oil, 
Chlorophyll, Tocopheryl acetat, Retinyl palmitate

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


