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Speciální krém vhodný zejména k péči o problematickou pleť s možným výskytem drob-
ných zánětů, akné nebo oděrkami, vzniklými například po holení. Mateřídouškový olej je 
díky obsahu tymolu a karvakrolu mimořádně silným antiseptikem. Krém má příjemnou 
bylinnou vůni.
Díky obsaženým složkám může optimalizovat vodní bilanci pokožky, podporovat vylučo-
vání zplodin látkové výměny, zlepšovat fyziologické funkce pokožky. Má silné protizánět-
livé účinky.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, jojobový, sójový. Vosky. Lecitin. 
Kaštanový extrakt. Éterické oleje: mateřídouškový, cypřišový. Emulgátory. Glycerin. Vita-
miny: A, E, F, C. 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).

MATEŘÍDOUŠKOVÝ/QUENDEL
Regenerační krém

Objednací číslo: 2016

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

INCI: Aqua, Glycine soja Oil, Cetearyl alcohol, Glycerin, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 
Panthenol, Cera flava, Lecithin, Tocopheryl acetat, Sodium cetearyl 
sulfate, Thymus serpyllum Oil, Urea, Lactic Acid, Ascorbic Acid, 
Aesculus hippocastanum Extract, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, 
Juniperus communis Fruit Oil, Cupressus sempervirens Leaf Oil, 
Retinyl palmitate, Rosa damascena Flower Oil, Thymus vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosma-
rinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Citrus 
limon Peel Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Allantoin

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


