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Účinné látky obsažené v přípravku mohou zlepšit činnost tenkých cévek v obličeji, 
působit na snadnější průtok krve a tím může dojít ke zmírnění či vymizení uvedené 
kosmetické vady zvané „rozšířené žilky“. Krém je vhodný na každodenní i dlouho-
dobé ošetřování pleti. Obsažené látky jsou známé svými regeneračními schopnostmi 
na pokožku. Udržují pleť hladkou. Snižují napětí jemných cévek.

ALTHEA SPF 6 obsahuje ochranný faktor chránící pokožku před nadměrnými dávkami 
ultrafialového záření, což je právě u problému rozšířených žilek velice důležité.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, sójový, jojobový, brutnákový. Včelí 
vosk. Éterické oleje: jalovcový, citrónový. Emulgátory. Vitamíny A, E, F. Betakaroten, 
pantenol. Destilovaná voda.
 
Použití: Krémy ALTHEA nanášíme na tvář několikrát denně. Pracujeme šetrně, abychom 
zbytečným tlakem nedráždili citlivé cévky v pokožce. 

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).

ALHEA SPF 6
Regenerační krém s ochranným faktorem vhodný 
k péči o pokožku s možnými projevy couperose

Objednací číslo: 2005

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

INCI: Aqua, 90% Cetearyl alcohol, 10% Sodium cetearyl sulfate, 
Octocrylene, Glycine soja Oil, Glycerin, Panthenol, Prunus amyg-
dalus Dulcis Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare 
Germ Oil, Tocopheryl acetate, Lecithin, Butyl Methoxydibenzoyl-
methane, Theobroma cacao Seed Butter, Butyrospermum parkii 
Butter, Cera flava, Sesamum indicum Seed Oil, BIS ETHYLHEXY-
LOXYPHENOL methoxyfenyl triazinu, Borago officinalis Seed 
Oil, Retinyl palmitate, Juniperus communis Fruit Oil, Melaleuca 
alternifolia Leaf Oil, Cupressus sempervirens Oil, Thymus vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Allantoin, Citrus limon Peel Oil, Lavandula hybrida 
Oil, Limonene, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryo-
phyllus Leaf Oil, Thymus serpillum Oil, Salvia officinalis Oil, Rosa 
damascena Flower Oil, Eugenol, Piper nigrum Fruit Oil, Rutin, 
Linalool, Aesculus hippocastanum Extract, Lavandula angustifolia 
Oil, Anthemis nobilis Flower Oil, Citronellol, Melilotus officinalis 
Extract, Geraniol, Coumarin, Betacarotene, Citral

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


