FRISH
Sprchovací olej

Objednací číslo: 1104

Speciální přípravek, který za svůj vznik může děkovat jedné z mých návštěv Sevastopolu.
Jedná se o extrémně osvěžující přípravek. Kompozice obsažených éterický olejů může aktivovat chladové receptory v pokožce, čímž je nápomocen k celkovému osvěžení organizmu
a může navozovat i pocity chladu. Jsou známé jeho antiseptické a deodorační účinky. Díky
svému jedinečnému složení, hlavně obsaženému éterickému oleji z máty peprné, má
přípravek mnohostranné využití. Doporučujeme použít při bolestech hlavy, napomáhá při
svědění pokožky či alergické kopřivce. Přípravek je také známý svými insekticidními účinky.
Po jeho použití se hmyz pro jistotu drží v povzdálí, a to zejména komáři. Jeho extrémně
osvěžující účinky chválí i špičkoví sportovci. Přípravek není vhodný pro děti do 3 let!
Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. mandlový, sójový, z vlašských ořechů, jojobový. Specifické éterické oleje. Emulgátor. Lecitin. Rostlinná barviva. Vitaminy, např. A, E, F.
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.
Upozornění: Jako jediný ze sprchovacích olejů není vhodný pro intimní hygienu – vyvolává zde extrémně silné pocity chladu, doslova mrazení! V obličeji, hlavně kolem očí, pak
vyvolává pocit pálení. Tento přípravek nedoporučujeme používat v průběhu těhotenství
a kojení. Snižuje tvorbu mateřského mléka! Přípravek není vhodný pro děti do 3 let!

INCI: Canola Oil, Juglans regia Seed Oil, Laureth-4, Glycine soja
Oil, Mentha piperita Oil, Lecithin, Simmondsia chinensis Seed
Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Butyrospermum parkii Oil, Prunus
amygdalus Dulcis Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Eucalyptus
globulus Leaf Oil, Chlorophyll, Tocopheryl acetat, Retinyl palmitate

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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