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

INCI: Canola Oil, Glycine soja Oil, Juglans regia Seed Oil, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum parkii Oil, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Macadamia ternifolia Seed Oil, Squalane, 
Borago officinalis Seed Oil, Oenothera biennis Oil, Cananga 
odorata Flower Oil, Pelargonium graveolens Flower Oil, 
Cymbopogon martinii Oil, Citrus limon Peel Oil, Lecithin, Toco-
pheryl acetat, Retinyl palmitate

COSETTE
Masážní olej

Objednací číslo: 2722

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

Velice příjemný přípravek, jehož vývoj byl iniciován požadavky klientek, které se potýkaly 
s problémy povadlé a uvolněné svalové tkáně. Speciální masážní olej COSETTE je vyroben 
výhradně z rostlinných olejů bohatých na vitaminy a biologicky aktivní složky. Obsažené 
éterické oleje a výtažky z léčivých rostlin zajišťují vysokou účinnost tohoto přípravku. 
Účinné látky mohou proniknout do spodních vrstev pokožky, a působit tak i v hlouběji 
uložených zónách (krevní oběh, lymfatický systém).

Používáním oleje COSETTE se mimořádně zvyšuje účinnost masáže, a zároveň se zjemňuje, 
zvláčňuje a pěstuje opečovávaná pokožka. Ve srovnání s běžnými masážními emulzemi 
či gely se s tímto masážním olejem dosáhne podstatně lepších terapeutických výsledků. 
Vzhledem ke specifickému složení obsažených složek a díky jejich schopnosti prostupovat 
pokožkou, můžeme masážní olej COSETTE označit za ideální nosič účinných látek. Velice 
důležitou roli hraje tato masážní specialita i pro ženy, které ve vyšším věku zjišťují, že jejich 
poprsí již nemá bývalou pevnost a rády by pro sebe něco udělaly. Nejde zde jen o vzhled 
poprsí. V tomto případě je pravidelná masáž prsů dle vyjádření lékařů – specialistů vynika-
jící a vhodnou prevencí rakovinných onemocnění této tělesné partie. Olej COSETTE sám 
o sobě sice není žádný zázračný přípravek, který by byl schopen rázem vyřešit všechny 
problémy, ale při pravidelném, každodenním používání dokáže spolu s masáží a cvičením 
zpevnit prsní svalstvo a nabídnout prevenci. Díky celkovému složení přípravku, vysokému 
obsahu lecitinu a v neposlední řadě i nádherné vůni lze tento olej doporučit jako tělový 
bezvodý krém na péči sušších typů pokožky po sprchování či koupeli.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, karité, makadmiový, brutnákový, 
pupálkový, jojobový. Lecitin. Éterické oleje: ylang-ylang, pelargóniový, z růžové palmy, atd. 
Vitaminy A, E, F.

Použití: Na navlhčenou pokožku (nejlépe hned po osprchování) naneseme několik kapek 
masážního oleje COSETTE, rozetřeme a vmasírujeme. Používejte denně, nejlépe večer. 
Doporučená doba trvání masáže je cca 5 minut.


