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

INCI: Glycine soja Oil, Laureth-4, Juglans regia Seed Oil, Lecithin, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, 
Butyrospermum parkii Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Sesamum 
indicum Seed Oil, Amyris balsamifera Bark Oil, Citrus aurantium 
amara Leaf/Twig Oil, Pogostemon cablin Leaf Oil, Thymus 
serpyllum Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Chlorophyll

Aromaterapeutická kosmetika pro muže se v naší řadě představuje hydrofilním olejem 
na holení. Olej nanášíme na vlhkou tvář, čímž získáme mléčnou emulzi. Přítomné 
éterické oleje v olejovém základu působí blahodárně na zklidnění pleti po holení a svými 
protizánětlivými složkami mohou napomoci rychlému zhojení drobných poranění, 
k nimž při „mokrém“ holení může dojít. HY-OLEJ NA HOLENÍ ocení především muži 
s citlivou, zánětlivou pokožkou. Holení a následná peče o plet, se provádí pouze tímto 
jediným přípravkem. Po holení se dostaví velmi příjemný pocit hladké a vláčné tváře. 
Olej se vyznačuje příjemnou kořeněnou vůní santálu a kanangy. Po nanesení na tvář 
zjemní vousy, čímž usnadní bezproblémové holení. Zvyšuje vláčnost, jemnost a pružnost 
pokožky obličeje. Obsažené složky mohou působit protizánětlivě, deodoračně, adstrin-
gentně (stahuje). Na rozdíl od holicích pěn a mýdel nevysušuje pokožku.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, z vlašských ořechů, z pšeničných 
klíčků. Lecitin. Emulgátor. Éterické oleje: z pačuli, amyrisu, pomerančového listí atd. 
Vitaminy A, E, F. Chlorofyl.

Použití: Na navlhčenou tvář naneseme 15–20 kapek HY-OLEJ NA HOLENÍ, jemně 
rozetřeme, necháme chvíli působit. Následně oholíme mechanickým strojkem. Zbytky 
emulze smyjeme. Touto jednoduchou procedurou učiníte pro svou pokožku mnoho. Při 
dlouhodobějším používání oceníte blahodárný vliv tohoto přípravku. Holení se obejde 
bez krvácení a bez mnohdy potřebného ošetřování drobných poranění.

Tip: Při silné zánětlivosti pleti lze zvýšit protizánětlivé účinky přípravku přidáním 1–3 % 
čajovníkového éterického oleje.

HY-OLEJ NA HOLENÍ
Hydrofilní olej pro péči o pokožku při holení

Objednací číslo: 1301

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


