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

SEBOÖL je přípravek, který lze využít jak na mytí vlasů, tak na mytí pokožky celého těla. 
Nejvhodnější použití je u hodně se mastící pokožky a hlavně, je ‑li tento jev doprovázen 
častými záněty. Obsažené složky přípravku jsou známy svými protizánětlivými a antimikro‑
biálními účinky. Díky těmto složkám může být hydrofilní mycí olej SEBOÖL nápomocen při 
potížích jako je seborhoická dermatitida, či akné. Vhodný je při péči o pokožku se sklonem 
k tvorbě zánětů. 
Nutno zmínit, že na rozdíl od jiných přípravků nevyniká SEBOÖL žádnou krásnou vůní, spíše 
naopak. Jeho pachová informace je dána použitými účinnými látkami, z nichž jednou je 
éterický olej březového dehtu. S přípravkem SEBOÖL tak přichází do nabídky specialita pro ty, 
kterým zánětlivé procesy znesnadňují život.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. slunečnicový, jojobový, mandlový. Emulgá‑
tory. Arnikový olej. Éterické oleje: éterický olej březového dehtu, cypřišový, Litsea cubeba, 
šalvějový.

Použití: 
Na vlasovou pokožku - Před nanesením oleje je důležité vlasy důkladně namočit a oplách‑
nout, aby nejen nabobtnaly, ale zbavily se zbytky laků, tužidel a jiné vlasové kosmetiky. 
Trochu oleje nakapeme do dlaní a asi 5 minut vtíráme do vlasové pokožky a vlasů. Druhou 
možností je smíchání 1–3 ml oleje s teplou vodou a aplikujeme na pokožku a do hodně 
mokrých vlasů. Následně vlasy důkladně opláchneme vlažnou vodou. Vlasy se tak stanou 
měkkými a poddajnými. Vlasy poškozené trvalou a barvením se mohou již po několikerém 
mytí znovu zotavit.
Na obličej – Několik kapek mycího oleje krátce vmasírujeme do navlhčené pokožky obličeje, 
necháme krátce působit a následně důkladně opláchneme vlažnou vodou.
Na tělo – Po navlhčení pokožky těla naneseme na mokrou pokožku několik kapek mycího 
oleje, který lehce vtíráme do pokožky. Vzniklou emulzi necháme chvíli působit a následně 
opláchneme.

SEBOÖL
Vlasový mycí olej

Objednací číslo: 1421

INCI: Helianthus annuus Seed Oil, Laureth‑4, Hydroxyethyl ethylce‑
llulose, Arnica montana Flower Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, 
Prunus amygdalus dulcis Oil, Betula pendula Twig Oil, Cupressus 
sempervirens Leaf Oil, Litsea cubeba Fruit Oil, Salvia officinalis Oil

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


