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Lecitinový tělový balzám je lehké, jemné konzistence podobající se tělovému mléku. Pan 
Karel Hadek dlouho odolával, ale prosby byly hodně intenzivní a nápad na přípravek plný 
olejů místo vody se dostavil. Kompozice tělového balzámu je tvořena lecitiny, rostlinnými 
oleji a vitamíny. Vyrábí se v neutrální podobě bez éterických olejů s jemnou vůní použitých 
surovin. Balzám je vhodný pro péči o jakoukoli pokožku. Jemnost tohoto přípravku je dána 
vysokým obsahem bambuckého másla, které má úžasnou vlastnost zjemňovat pokožku. 
Díky tomu je LECITINIA BODY BALM vhodná jak pro péči o jemnou dětskou pokožku, tak 
i pro péči o pokožku s atopickým ekzémem, lupénkou.

Hlavní obsahové složky: Bambucké máslo. Rostlinné oleje: jojobový,  makadamiový,  
z pšeničných klíčků. Včelí vosk. Lecitin. Vitamíny A, E.

Použití: Tělový balzám se nanáší na pokožku, může se nanést i na mírně vlhkou pokožku, 
kde se rozetře.

Tip: Pokud vám zde budou chybět éterické oleje, můžete si je přidat sami podle své vlastní 
volby a potřeby.

LECITINIA BODY BALM
Lecitinový balzám na péči o tělo

Objednací číslo: 2070

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

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Simmondsia chinensis Seed 
Oil, Cetyl alcohol, Macadamia ternifolia Seed Oil, Panthenol, Glycerin, 
Cetyl Palmitate, Urea, Triticum vulgare Germ Oil, Cera flava, Lecithin, 
Squalane, Tocopheryl acetat, Lactic Acid, Xanthan Gum, Retinyl 
palmitate, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Rosa damascena Flower 
Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, 
Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper 
nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Allantoin, Beta-carotene

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


