
Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a. s. / Kšice 11, 349 01 Stříbro / Česká Republika / E ‑mail: info@karelhadek.eu
Expedice zakázek: Tel.: +420 371 140 900 / Vodafone: +420 777 274 059 / T ‑Mobil: +420 731 336 475 / O2: +420 722 458 765

www.karelhadek.eu

Luxusní lecitinový krém vhodný k péči o pokožku všech typů pleti, zejména citlivé, 
zánětlivé a stárnoucí. Mateří kašička (Gelée Royale) je včelí produkt, jenž díky svým 
obsahovým složkám vykazuje vysokou biologickou aktivitu. Nelze se divit, že používání 
této účinné látky v průběhu let neztratilo na významu. Je tomu spíše naopak. Chemické 
rozbory mateří kašičky jen potvrzují empirické poznatky. Krém má velice zajímavou vůni, 
která je dána exkluzivním olejem z pomerančových květů (Neroli). Krém udržuje pleť 
vláčnou. Blahodárně působí při péči o pokožku při tvorbě vrásek. Uklidňuje citlivou pleť. 
Optimalizuje fyziologické funkce pokožky. Vhodný pro ženy středního a vyššího věku.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, sezamový, jojobový, bambucké 
máslo. Vosky. Mateří kašička. Éterické oleje: pomerančový květ (Neroli). Vitaminy A, E, F. 
Pantenol, betakaroten. Lecitíny. Destilovaná voda.

Použití: Po umytí obličeje nanesete na pokožku potřebné množství bylinného regenerač-
ního krému a jemně vmasírujte. Po jeho aplikaci se pokožka neleskne.

Informace: K ošetření obličeje před aplikací krému doporučujeme používat mycí 
prostředky neobsahující tenzidy, neboť je všeobecně známo, že tenzidy pokožku odmaš-
ťují a vysušují. Z tohoto důvodu nejsou vhodná mýdla a to ani tekutá. K tomuto účelu lze 
doporučit např. HY‑OLEJE (hydrofilní mycí oleje).

GELEE ROYALE
Regenerační lecitinový krém s mateří kašičkou

Objednací číslo: 2024

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

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Cetyl alcohol, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Lecithin, Sesamum indicum Seed 
Oil, Cetyl palmitate, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Juglans regia 
Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Royal Jelly Extract, Panthenol, 
Glycerin, Cera flava, Squalane, Tocopheryl acetat, Lecithin, Lactic 
Acid, Urea, Retinyl palmitate, Xanthan gum, Thymus vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Citrus limon Peel Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosa 
damascena Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, 
Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, 
Piper nigrum Fruit Oil, Citrus aurantium amara Flower Oil, Citrus 
aurantinum amara Leaf/Twig 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).


