MENOTON
Sprchovací olej

Objednací číslo: 1138

Pan Hadek rád vytváří přípravky, které prospívají lidem a tím jim dělají radost, protože
jim pomáhají v životních situacích. Jednou velice závažnou etapou v našich životech je
klimakterium – menopauza. Většinou se s ním setkáváme u žen, ale prochází jím i minimálně 40 % mužů.
V rostlinách se nachází tzv. fytohormony, které ovlivňují růst rostlin. Některé rostlinné
hormony mají účinek blížící se účinku specializovaných živočišných hormonů, což lze
cíleně využívat v léčbě. Fytohormony bývají prospěšné při hormonálních změnách
člověka. A právě těchto předností je využito v přípravcích MENOTON.
Pravidelné dlouhodobé používání přípravků řady MENOTON napomáhá zlepšovat
klimakterické potíže psychiky i pokožky.
Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. z vlašských ořechů, mandlový, jojobový,
z pšeničných klíčků, dále brutnákový a pupálkový. Specifické éterické oleje. Emulgátory.
Vitaminy A, E, F, lecitin.
Použití: Po osprchování – zvlhčení pokožky těla – naneseme na mokrou pokožku několik
kapek sprchovacího oleje, který lehce vtíráme do pokožky. Vzniklou emulzi necháme
chvíli působit a následně opláchneme. Během aplikace tohoto přípravku nevzniká pěna,
ale mléčná emulze. Jedná se o výjimečně úsporné přípravky, neboť na jedno sprchování
stačí 30 kapek sprchovacího oleje. Vyšší dávkování není třeba, mycí schopnost sprchovacího oleje by se nezvýšila. Při správném dávkování (1 ml, tedy přibližně 30 kapek pro
dospělého člověka) vydrží jedno balení 200 ml přípravku až na 200 osprchování a odpovídá až 4 litrům pleťového mléka!
Vzhledem k tomu, že sprchovací oleje neobsahují tenzidy, nevzniká během aplikace
tohoto přípravku pěna, ale mléčná emulze.

INCI: Canola Oil, Juglans regia Seed Oil, Laureth-4, Simmondsia
chinensis Seed Oil, Borago officinalis Oil, Oenothera biennis Oil,
Triticum vulgare Germ Oil, Butyrospermum parkii Oil, Prunus
amygdalus Dulcis Oil, Lecithin, Salvia sclarea Oil, Tocopheryl
acetate, Retinyl palmitate, Lavandula angustifolia Oil, Vetiveria
zizanoides Root Oil, Cymbopogon martini Oil, Foeniculum vulgare
Oil, Beta-Carotene

Skladování: Uvedená trvanlivost přípravku 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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