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Speciální bylinné levandulové krémy vhodné k péči o všechny typy pleti, jsou především 
určeny pro citlivou a zánětlivou pokožku. Éterický olej z mrkvových semen nejen synergicky 
zvyšuje účinky levandule, ale také může podpořit pohyb lymfatických tekutin v obličeji a napo-
moci regeneraci stresované pokožky. Krém s ochranným faktorem 6 je vhodný hlavně pro 
období se zvýšenou sluneční intenzitou jako aktivní ochrana před UV zářením.
Levandulové krémy udržují pleť pružnou a vláčnou. Mohou uklidnit citlivou, podrážděnou 
a zánětlivou pokožku. Regenerují unavenou, zvlášť namáhanou pleť obličeje. Optimalizují 
fyziologické funkce pokožky. Lze je použít při drobných popáleninách.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, sezamový, jojobový, z pšeničných klíčků. 
Lecitin. Včelí vosk. Éterické oleje: levandulový, olej z mrkvových semen. Emulgátory. Vitaminy 
A, E, F, C. Betakaroten, pantenol, glycerin, kyselina mléčná. Destilovaná voda.

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

Informace: K ošetření obličeje před aplikací krému se doporučuje používat zásadně mycí 
prostředky neobsahující tenzidy, neboť je všeobecně známo, že tenzidy pokožku odmašťují 
a vysušují. Z tohoto důvodu nejsou vhodná mýdla a to ani tekutá. K tomuto účelu lze dopo-
ručit např. HY OLEJE (hydrofilní mycí oleje).

Tip: Krémy lze doporučit také při péči o pokožku s výskytem „popraskaných žilek“ v obličeji. 
Jejich uklidňující účinky mohou být využity též po opalování.

LEVANDULOVÝ SPF 6
Regenerační levandulový krém s ochranným 
faktorem

Objednací číslo: 2015

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

INCI: Aqua, Cetearyl alcohol, Juglans regia Seed Oil, Glycine soja 
Oil, Octocrylene, Glycerin, Butyrospermum parkii Butter, Sesamum 
indicum Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare 
Germ Oil, Squalane, Tocopheryl acetat, Lavandula angustifolia 
Oil, Cera flava, Panthenol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
BIS Ethylhexyloxyphenol methoxyfenyl triazinu, Sodium cetearyl 
sulfate, Lecithin, Urea, Lactic Acid, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, 
Retinyl palmitate, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Allantoin, Rosa 
damascena Flower Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus offici-
nalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Thymus serpyllum 
Oil, Salvia officinalis Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel 
Oil, Beta carotene

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


