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Velmi jemný regenerační krém s vysokým obsahem mandlového oleje. Krém má
vysoký obsah vitaminů. Vhodný k péči o všechny druhy pleti, hlavně pak pleti normální
a suché. Obsažené účinné složky jsou známé svými protizánětlivými účinky a osvědčily
se i v použití při lehkých ekzémech. Krém s ochranným faktorem 6 je vhodný hlavně pro
období se zvýšenou sluneční intenzitou jako aktivní ochrana před UV zářením.
Regeneruje pokožku a pomáhá optimalizovat její funkce. Díky obsaženým složkám 
působí antisepticky a dezinfekčně, zklidňuje pokožku. Excelentní jemná osvěžující santá-
lovo-růžová vůně. 

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, karité, z vlašských ořechů, sójový.
Vosky. Lecitin. Éterické oleje: citronový, santálový, pelargóniový. Emulgátory. Glycerin.
Vitaminy: A, E, F. Betakaroten, pantenol. Destilovaná voda.

Použití: Po umytí obličeje naneseme na pokožku potřebné množství bylinného regene-
račního krému a jemně vmasírujeme. 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).

SANTALIA SPF 6
Regenerační mandlový krém  
s ochranným faktorem

Objednací číslo: 2012

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

INCI: Aqua, Cetearyl alcohol, Juglans regia Seed Oil, Prunus amyg-
dalus Dulcis Oil, Glycine soja Oil, Octocrylene, Butyrospermum 
parkii Oil, Tocopheryl acetat, Glycerin, Cera flava, Mangifera 
Indica Seed Butter, Lecithin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
BIS- Ethylhexyloxyphenol methoxyfenyl triazinu, Panthenol, 
Sodium cetearyl sulfate, Retinyl palmitate, Urea, Lactic Acid, Citrus 
limon Fruit Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Rosa damascena 
Flower Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Santalum album Oil, 
Pelargonium graveolens Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia 
officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf 
Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Allantoin, Melaleuca alternifolia Leaf 
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).


