Objednací číslo: 1008

KOUPELOVÝ OLEJ
MANDARINKOVÝ
Velmi oblíbený osvěžující a zároveň uklidňující koupelový olej, zlepšující náladu.
Mimořádně oblíben u dětí. Jeho uklidňujících účinků lze velmi úspěšně využít
u hyperaktivních dětí. Jeho jedinečná vůně z něj činí i vhodný dárek pro každou
příležitost. Má silné antiseptické a deodorační účinky, povzbuzuje látkovou výměnu,
proto jej doporučujeme jako podpůrnou terapii při léčbě celulitidy. Mandarinková
vůně navozuje příjemné pocity svěžesti.
Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. mandlový, sojový, z vlašských ořechů, jojobový.
Specifické éterické oleje. Emulgátory. Vitaminy A, E, F, lecitin.
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 koupelovým
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.
Přistupujeme proto ke stanovení teploty koupelové lázně podle individuálních potřeb,
zkušeností a aktuálního zdravotního stavu.
Tip: V případě aplikace těchto preparátů do koupele dětí stačí jedna čajová lžička koupelového
oleje na dětskou vaničku.

Ingredients: Canola Oil, Glycine soja Oil, Citrus dulcis Peel Oil, Juglans regia Seed Oil, Laureth-4, Lecithin,
Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Butyrospermum parkii Oil, Prunus dulcis
Oleosemes, Sesamum indicum Seed Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Beta-carotene
Skladování: Uvedená trvanlivost preparátu se uchováváním v temném a chladném prostředí podstatně
prodlužuje (nejlépe v chladničce při teplotě 6–10°C).
Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.
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