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Základní složkou krému je olivový olej a bambucké máslo. Tyto složky rostlinného původu 
mají lehce podmanivou, až exotickou vůni. Samotné přípravky – regenerační olivové krémy 
– mají jemnou konzistenci, jsou lehce roztíratelné a dobře se vstřebávají. Nezanechávají 
na povrchu pokožky pocit mastnoty. Pravidelným používáním se pleť zjemňuje a zvláčňuje. 
Vyšší obsah tuků předurčuje vhodnost tohoto krému hlavně v nepříznivých klimatických 
i povětrnostních podmínkách, při chladném větrném počasí a naopak v suchém slunečním 
klimatu. Doporučujeme jej používat při péči o velmi citlivou, suchou a zralou pokožku.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: olivový, mandlový, jojobový, sezamový, z pšenič-
ných klíčků. Bambucké máslo. Včelí vosk. Emulgátory. Vitaminy: A, E, F. Betakaroten, 
pantenol. Glycerin. Kyselina mléčná. 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).

Upozornění: V přípravcích není použito olivové máslo, které nepovažujeme za vhodnou 
surovinu, neboť se nejedná o přírodní produkt, ale o olivový olej s chemicky pozměněnou 
(hydrogenovanou) molekulou. Tím se u olivového oleje dosáhne „zmáselnatění“. 

OLIVOVÝ
Regenerační krém vhodný pro péči o citlivou 
pokožku

Objednací číslo: 2018

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

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Olea europaea Fruit 
Oil, Cetyl palmitate, Cera flava, Sorbitan Oleat, Glycerin, Urea, 
Panthenol, Canola Oil, Methoxy PEG‑22/Dodecyl Glycol Copolymer, 
Polyglyceryl‑3 Diisostearate Emulsifier, Simmondsia chinensis 
Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Cera, Triticum vulgare Germ 
Oil, Lecithin, Tocopheryl acetat, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, 
Sesamum indicum Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Retinyl 
palmitate, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf 
Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia 
officinalis Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum Fruit 
Oil, Citrus limon Peel Oil, Lactic Acid, Magnesium sulfate, 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).


