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

INCI: Simmondsia chinensis Seed Oil, Linum usitatissimum Seed 
Oil, Macadamia ternifolia Seed Oil, Butyrospermum parkii Oil, 
Borago officinalis  Seed Oil, Rosa canina Fruit Oil, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Cannabis sativa Seed Oil, Octocrylene, 
Tocopheryl acetate, BIS- ETHYLHEXYLOXYPHENOL methoxyfenyl 
triazinu, Lecithin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Retinyl 
palmitate, Jasminum officinale Oil, Benzyl benzoate, Linalool, 
Benzyl alcohol, Eugenol

Exkluzivní regenerační přípravek, jehož regenerační účinky jsou umocněny i vysokým 
obsahem vitaminu A, E, a F. Ani v tomto regeneračním oleji nemůže chybět další velice 
zajímavá složka, tou je samozřejmě lecitin. Dané regenerační účinky jej činí vhodným 
nejen jako ochranu před projevy stárnutí, ale i jako regenerátor buněk zralé pleti. Díky 
vysokému obsahu nenasycených mastných kyselin, hlavně pak kyseliny gamalinole-
nové, jej lze doporučit i k aplikaci při péči o pokožku s různými kožními projevy v obličeji 
(ekzémy, včetně atopického, lupénky, neurodermatitidy apod.). Přípravek má velice 
příjemnou exotickou jasmínovou vůni a je vhodný pro péči o všechny typy pleti. Olej 
s ochranným faktorem 6 nabízí v letních měsících ochranu při pobytu na slunci.
Přípravek díky použitým složkám může podporovat látkovou výměnu, udržovat pleť 
vláčnou a pružnou. Účinné složky mají antiseptický a dezodorační účinek. Unavené pleti 
vrací mladistvý vzhled a působí proti tvorbě vrásek. Komplexně chrání před škodlivými 
vlivy životního prostředí. Regenerační oleje představují dlouhodobě působící hydratační 
faktor.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: brutnákový, jojobový, makadamiový, z andské 
růže, karité, mandlový. Lecitin. Éterické oleje: jasmínový. Vitaminy A, E, F.

Použití: Po umytí obličeje naneseme na vlhkou pleť několik kapek oleje a vznikající 
emulzi jemně vmasírujeme do pokožky. Obličejový olej je proti krémům velice úsporný, 
30 ml balení odpovídá 150 ml krému. Pokožka se po jeho aplikaci neleskne. Je vhodný 
pro všechny typy pleti.

JASMÍN SPF 6
Regenerační obličejový olej s ochranným faktorem

Objednací číslo: 1922

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


