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

INCI: Glycine soja Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Persea grati-
ssima Oil, Oryza sativa Seed Oil, Olea europaea Fruit Oil, Lecithin, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Butyrospermum parkii Oil, Toco-
pheryl acetat, Retinyl palmitate, Chlorophyll

LECITOL NEUTRAL Z
Masážní olej

Objednací číslo: 2716

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

LECITOL NEUTRAL Z je kompozicí kvalitních rostlinných olejů, které samy o sobě mají 
charakter účinných látek. Vysoký obsah lecitinu navíc nabízí možnost individuální 
přípravy jedinečných masážních, koupelových i sprchovacích přípravků, a to jak olejo-
vých, tak i „mléčných“. Jedno z použití, které LECITOL NEUTRAL Z nabízí, je vynikající 
neutrální masážní olej. Stejně jako u všech neutrálních olejů i zde přidáním specifických 
éterických olejů lze definovat požadované účinky. Smícháním, stačí silné protřepání, 
malého množství vody, nejlépe pleťové, s LECITOLEM (1–2 díly vody na 5 dílů oleje) 
lze připravit i příjemné masážní emulze. Přípravek LECITOL NEUTRAL Z je vhodný ať již 
ve své neutrální formě, či s individuálně zvolenými éterickými oleji jako exkluzivní tělový 
olej, či spíše bezvodý krém pro péči o normální a suchou pokožku např. po sprchování či 
koupeli.

Přípravek je vyroben z vysoce kvalitních olejů, jejichž nižší pořizovací ceny však umožňují 
nastavit i příznivější ceny prodejní.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, jojobový, avokádový, z rýžových 
klíčků, sójový, karité, olivový. Lecitin. Vitamíny: E, A, F. Chlorofyl.

Upozornění: Před každým použití přípravek protřepat.

Použití: Požadované množství zvoleného přípravku naneseme na pokožku a jemně 
vtíráme či vmasírujeme.


