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

INCI: Glycine soja, Juglans regia, Laureth-4, Juniperus communis, 
Lecithin, Butyrospermi parkii, Buxus chinensis, Triticum vulgare, Prunus 
dulcis, Thymus vulgaris, Sesamum indicum, Borago officinalis, Oenothera 
biennis, Foeniculum vulgare, Laurus nobilis, Tocopheryl acetate, Retinol 
palmitate, Chlorophyll 
Různé v jednotlivých olejích (+/-): Pinus silvestris, Picea excelsa, Piper 
nigrum, Rosmarinus officinalis, Cedrus atlantica, Salvia officinalis, 
Cinnamomum ceylanicum, Eukalyptus citriodora, Citrus limonum, Citrus 
limonum, Cinnamomum camphora, Beta-karotene, Eukalyptus globulus, 
Rosmarinus officinalis, Illicium verum, Eugenia Cyriophyllus, Chamomilla 
recutita, Anthemis nobilis, Picea excelsa, Lavandula angustifolia, Melissa 
officinalis, Cymbopogon nardus, Pelargonium graveolens, Rosmarinus 
officinalis, Cananga odorata, Artemisia balchanorum, Pogostemon 
cablin, Aniba rosaeodora, Litsea cubeba, Citrus grandis

Pro ulehčení výběru jak v oblasti vůně, tak i snášenlivosti aromaterapeutických účinků, nabí-
zíme sadu testerů koupelových olejů Karel Hadek, která se osvědčila i jako vynikající dárek. 
Obsahuje testery všech koupelových olejů, což umožňuje vyzkoušet a vybrat si ty nejvhod-
nější. Jednotlivá balení mají obsah 20 ml a vystačí na jednu až dvě koupele.

Použití: 10–20 ml (1–2 polévkové lžíce) koupelového oleje vlijeme do proudu napouštěné 
vody (takto se voda nejlépe promísí s koupelovým olejem) o teplotě nad 32°C. Teplota vody 
by měla navodit příjemné pocity, avšak nesmí vyvolat pocení. Pokožka by nepřijímala účinné 
látky obsažené v koupelových olejích. Během koupele je možno dopouštět teplou vodu kvůli 
jejímu chladnutí. Tělo je vhodné při koupání masírovat froté nebo masážní žínkou či koupe-
lovým kartáčem. Nepoužívejte mýdlo ani jiné koupelové přísady, účinek lázně by byl snížen. 
Doporučená doba koupele je přibližně 20 minut,  samozřejmě doba koupelové lázně může být 
delší. Po koupeli tělo nesprchujte, pouze lehce osušte. 

Upozornění: 
Je důležité akceptovat skutečnost, že každý člověk snáší různé teploty vody jinak. Přistupu-
jeme proto ke stanovení teploty koupelové lázně podle individuálních potřeb, zkušeností 
a aktuálního zdravotního stavu. 
Kafrový – pro obsah kafru doporučujeme nepoužívat v těhotenství.
Jalovcový / Tymiánový – Nepoužívat bez konzultace s lékařem v těhotenství, v období kojení, 
u malých dětí a při epilepsii.
Rozmarýnový – Bez konzultace s lékařem nepoužívat v těhotenství, při epilepsii. Nevhodný 
pro osoby s vysokým krevním tlakem. Pro jeho silně povzbuzující účinky nedoporučujeme 
používat před spaním.

Tip: V případě aplikace těchto přípravků do koupele dětí stačí jedna čajová lžička koupe lového 
oleje na dětskou vaničku.

SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ

Objednací číslo: 1018

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


