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

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Sorbitan Oleate, Cera 
flava, Glycerin, Triticum vulgare Germ Oil, Canola Oil, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Cetyl palmitate, Lanolin, Lecithin, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Panthenol, Methoxy PEG‑22/Dodecyl Glycol 
Copolymer, Tocopheryl acetat, Lecithin, Butyrospermum parkii 
Oil, Retinyl palmitate, Lactic Acid, Urea, Thymus vulgaris Flower/
Leaf Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus 
officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Citrus limon 
Peel Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Piper 
nigrum Fruit Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Magnesium 
sulfate, Beta ‑carotene

Neutrální lecitinová super maska s vysokým podílem olejů s vícenásobně nenasycenými 
mastnými kyselinami v kombinaci s lecitiny a vitaminovým komplexem. Maska je vhodná 
pro všechny typy pleti, neboť díky obsaženým látkám optimalizuje funkce pokožky. 
Nejlepší služby poskytne při péči o zralou, normální i suchou pleť.
I u této masky lze doporučit v případě potřeby speciálních terapeutických účinků 
přidání vhodných éterických olejů. Vzhledem ke svému složení, jemnosti i účinnosti se 
LECITHIN W/O maska osvědčila jako vynikající regenerační přípravek pro velmi citlivou 
oční krajinu.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, jojobový, karité, z pšeničných klíčků, 
kanolový. Bambucké máslo. Lecitin. Včelí vosk. Emulgátory. Vitaminy A, E, F. Betakaroten, 
pantenol. Kyselina mléčná, glycerin. Destilovaná voda.

Použití: Po umytí obličeje naneseme na pokožku potřebné množství regenerační masky 
a jemně vmasírujeme, necháme 20–30 minut působit. Po té lehce otřete, není nutno 
omývat. Po aplikaci se pokožka neleskne.

Tip: Tyto regenerační masky lze použít pro masáž obličeje i po kosmetické masáži, kdy 
v tenké vrstvě masku naneseme na obličej, krk, dekolt a necháme působit. Masku lze 
použít i jako krém.

LECITHIN W/O
Regenerační pleťová maska

Objednací číslo: 2402

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


