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

INCI: Canola Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Juglans regia Seed 
Oil, Laureth-4, Lecithin, Simmondsia chinensis Seed Oil, Butyro-
spermum parkii Oil, Borago officinalis Oil, Rosa canina Fruit Oil, 
Lavandula angustifolia Oil, Cymbopogon martinii Oil, Cymbopogon 
citratus Leaf Oil, Chamomilla recutita Flower Oil, Ormenis multi-
caulis Flower Oil, Citrus aurantinum Leaf Oil, Litsea Cubeba Fruit 
Oil, Tocopherol, Retinyl palmitate

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

Je koncipován podobně jako olej sprchovací a je vhodný k omývání citlivé dětské  
pokožky. Stejně tak jej mohou používat dospělí, zvláště s citlivou a zánětlivou pokožkou.  
Má velmi jemnou heřmánkovou vůni a díky svému složení a jemnosti nabízí i možnost  
použití na obličej a pro účely intimní hygieny. Směs použitých éterických olejů je známá 
svými uklidňujícími, protizánětlivými a antiseptickými účinky. Přípravek napomáhá 
zklidnit podráždění.
 
Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. mandlový, kanolový, jojobový, z vlašských 
ořechů, karité. Lecitin. Éterické oleje, např. heřmánkový, z růžové palmy, levandulový,  
z pomerančového listí, Litsea Cubeba. Emulgátor. Vitaminy A, E, F.
 
Použití: Díky složení a jemnosti jej lze použít nejen na běžné sprchování, ale i v oblasti 
intimní hygieny. Nově vyvinutá kompozice éterických olejů je velice jemná jak vůči 
pokožce, tak sliznici. Splňuje všechny podmínky přirozené péče o sliznici. Příjemná vůně, 
vynikající mycí a deodorační účinky. Nedráždí citlivou sliznici pohlavních orgánů.
 
Informace: Neobsahuje žádný chemicky vyzískaný heřmánkový extrakt, který by mohl 
dráždit pokožku. V přípravcích firmy Aromaterapie Karel Hadek je součástí receptury  
vysoce kvalitní egyptský heřmánkový éterický olej (Oleum Chamomillae) vyznačující 
se jedinečnými uklidňujícími účinky jak u přecitlivělé pokožky, tak u alergiků!

MANDLOVÝ
Dětský umývací olej

Objednací číslo: 1207


