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Přípravky s logem Karel Hadek nejsou chemicky konzervovány a řada z nich je určena 
i pro péči o citlivou pleť. SENSISHEA je přípravek, který je vhodný právě pro ošetřování 
velmi citlivé pleti.
Napomáhá optimalizaci funkce pokožky. Ochraňuje pokožku před škodlivými vlivy 
prostředí. Díky použitým surovinám vykazuje ochranný faktor cca 3. Velmi aktivně zjem-
ňuje pleť.

Hlavní obsahové složky: Bambucké máslo, jojobový olej, mandlový olej, makadamiový 
olej, lněný olej, brutnákový olej. Lecitin. Vitaminy A, E, F. Betakaroten. Éterické oleje: 
levandulový, jalovcový, santálový, růžový, slaměnkový.

Použití: Pokožku umytou v tomto případě nejlépe HYOLEJEM NEUTRÁLNÍM, dočistíme 
za pomocí vhodné pleťové vody. Na takto ošetřenou pleť naneseme malé množství 
přípravku SENSISHEA. Za chladného až mrazivého počasí nanášíme nikoliv na vlhkou, ale 
suchou pleť, nebo zhruba půl hodiny před odchodem ven.

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. HYOLEJE (hydrofilní mycí oleje).

SENSISHEA
Regenerační bylinný krém 

Objednací číslo: 2050

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

INCI: Butyrospermum parkii Butter, Simmondsia chinensis Seed 
Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Macadamia ternifolia Seed Oil, 
Linum usitatissimum Seed Oil, Sorbitan Oleat, Tocopheryl acetat, 
Borago officinalis Seed Oil, Lecithin, Lavandula angustifolia Oil, 
Juniperus communis Fruit Oil, Santalum album Oil, Anthemis 
nobilis Flower Oil, Cananga odorata Flower Oil, Retinyl palmitate, 
Beta carotene, Rosa damascena Flower Oil, Helichrysum italicum 
Flower Oil

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


