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

INCI: Helianthus annuus Seed Oil, Borago officinalis Seed Oil, 
Oenothera biennis Oil, Linum usitatissimum Seed Oil, Citrus 
aurantium bergamia fruit Oil, Cupressus sempervirens Leaf 
Oil, Cedrus atlantica Bark Oil, Lecithin, Melissa officinalis Leaf 
Oil, Chamomilla recutita Flower Oil, Tocopheryl acetat, Retinyl 
palmitate

Jedná se o speciální přípravek, který je určen k ošetřování mastné pleti s drobnými 
záněty. Je vyroben z kvalitních rostlinných olejů – s vysokým podílem vícenásobně nena-
sycených mastných kyselin a směsi éterických olejů, které při dlouhodobém používání 
mají schopnost optimalizovat vlastní produkci kožních tuků.
Přípravek může podporovat látkovou výměnu, udržuje pleť vláčnou a pružnou. Účinné 
složky mají antiseptický a dezodorační účinek. Unavené pleti vrací mladistvý vzhled 
a působí proti tvorbě vrásek. Komplexně chrání před škodlivými vlivy životního prostředí. 
Regenerační oleje představují dlouhodobě působící hydratační faktor.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: slunečnicový, brutnákový, pupálkový. Lecitin. 
Éterické oleje: meduňkový, heřmánkový, cedrový. Vitamíny A, E, F.

Použití: Po umytí obličeje naneseme na vlhkou pleť několik kapek oleje a vznikající 
emulzi jemně vmasírujeme do pokožky. Obličejový olej je proti krémům velice úsporný, 
30 ml balení odpovídá 150 ml krému. Pokožka se po jeho aplikaci neleskne. Je vhodný 
pro všechny typy pleti. Oleje nemají žádné nežádoucí účinky a snáší je i velmi citlivá pleť. 
Neobsahují žádné hormony, léčiva ani chemické konzervanty.

Informace: Regenerační obličejové oleje mají minimálně ochranný faktor 2, který zabra-
ňuje předčasnému stárnutí pokožky vlivem ultrafialového záření.

ALIPIA
Regenerační obličejový olej vhodný pro péči 
o pokožku s akné

Objednací číslo: 1916

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


