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Vitaminový krém NATURALIA představuje v nabídce firmy vysoce kvalitní základní nosič, 
do kterého je možné podle přání zákazníka či doporučení odborníka přidat různé účinné 
látky a éterické oleje. Lze tak vyrobit jakýkoliv krém s požadovanou koncentrací účinných 
látek.

Krém je vhodný pro péči o pokožku lidí, kterým by z jakýchkoli důvodů nevyhovovaly 
krémy obsahující éterické oleje. Přípravek NATURALIA je vhodný především k aplikaci 
na pokožku obličeje.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, z vlašských ořechů, jojobový, 
sezamový, z pšeničných klíčků atd.  Bambucké máslo. Včelí vosk. Lecitin. Emulgátory. 
Vitaminy A, E, F. Betakaroten, pantenol. Kyselina mléčná, glycerin. Destilovaná voda.

TIP: Přidáním specifického éterického oleje nebo rostlinného extraktu lze vyrobit vlastní 
krém. Množství použitého éterického oleje se pohybuje od 5 do 15 kapek na 50 ml 
krému podle citlivosti pleti, typu éterického oleje a požadovaného účinku.

Použití: Dle potřeby krémem aplikujte na pokožku.

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).

NATURALIA
Základní krém 

Objednací číslo: 2302

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, Butyrospermum parkii Butter, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 
Sesamum indicum Seed Oil, Glycerin, Simmondsia chinensis Seed 
Oil,Triticum vulgare Germ Oil, Panthenol, Sodium cetearyl sulfate, 
Lecithin, Tocopheryl acetat, Cera flava, Lactic Acid, Retinyl palmi-
tate, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Salvia officinalis Oil, Lavan-
dula hybrida Oil, Thymus serpyllum Oil, Rosmarinus officinalis Leaf 
Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Citrus 
limon Peel Oil, Rosa damascena Flower 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).


