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

INCI: Aqua, Lecithin, Simmondsia chinensis Seed Oil, Tocopheryl 
acetat, Borago officinalis Seed Oil, Panthenol, Urea, Glycerin, 
Santalum album Oil, Retinyl palmitate, Lactic Acid, Thymus vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum 
Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus offici-
nalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum Fruit 
Oil, Citrus limon Peel Oil

Lipio sérum je regenerační přípravek zcela nové koncepce. Použité suroviny jsou známé 
pro své účinky optimalizovat funkce pokožky včetně produkce tukových žláz. Pokožku 
regenerují, zjemňují a mají protizánětlivé účinky – aby bylo patrné, že se jedná o obsa-
hové látky. Pravidelným používáním může dojít i k zesvětlení hyperpigmentací, chrání 
i před UV zářením.
Vůni tohoto oleje nelze označit jinak než za okouzlující. Kromě krásné vůně se může 
LIPIO SÉRUM SANTÁLOVÉ DŘEVO  pochlubit vynikajícím regeneračním účinkem. Určen 
je pro všechny typy pleti, hlavně pak pro péči o normální, suchou a zralou pokožku. 
Díky použitým složkám napomáhá její hydrataci, zlepšuje pohyb lymfatických tekutin. 
Protizánětlivých a uklidňujících účinků, které LIPIO SÉRU propůjčují obsažené látky, lze 
s úspěchem využít i při péči o mastnou pleť se sklony k zánětlivým procesům, akné, či 
v případě ekzémů. Dle mého názoru, i kdyby přípravek žádné terapeutické vlastnosti 
nevykazoval, pak samotná okouzlující exotická vůně bude dobrým důvodem si jej pořídit.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: brutnákový, jojobový. Lecitin. Pantenol. Santá-
lový éterický olej. Vitamíny E, A, F. Kyselina mléčná. Destilovaná voda.

Použití: Několikrát denně 5–7 kapek aplikujte na pokožku ošetřenou pleťovou vodou 
nebo tonikem. Vhodné použít i na ošetření očního okolí. Vznikající emulzi jemně vmasí-
rujeme do pokožky. Pracujeme šetrně, abychom zbytečným tlakem nedráždili citlivé 
cévky v pokožce.

Upozornění: Je nutno dbát na čistotu závitu lahvičky! Stírat zbytky přípravku, aby nedo-
cházelo ke kontaminaci mikroorganismy. Před použitím protřepat.

SANTÁLOVÉ DŘEVO
Lipio sérum

Objednací číslo: 1952

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


