SHEA BUTTER
Základní krém

Objednací číslo: 2303

Vynikající základní krém vhodný pro péči o normální, suchou, zralou pokožku. Díky obsaženému bambuckému máslu, má silně změkčující, zvláčňující a zjemňující účinky. Tato
vynikající kosmetická surovina obsahuje až 12 % nezmýdelnitelných složek, které tomuto
přípravku propůjčují jeho jedinečné vlastnosti. Receptura krému je dále definována
vyváženým komplexem rostlinných olejů, vosků a vitaminů. Přípravek díky svému složení
vykazuje přírodní ochranný faktor cca 4.
Hlavní obsahové složky: Rostlinné tuky: bambucké máslo, olej z vlašských ořechů, jojobový, sezamový, z pšeničných klíčků. Lecitin. Emulgátory. Vitaminy A, E, F. Betakaroten,
pantenol, kyselina mléčná, glycerin, destilovaná voda.
TIP: Přidáním specifického éterického oleje nebo rostlinného extraktu lze vyrobit vlastní
krém. Množství použitého éterického oleje se pohybuje od 5 do 15 kapek na 50 ml
krému podle citlivosti pleti, typu éterického oleje a požadovaného účinku.
Použití: Dle potřeby aplikujte na pokožku ošetřenou pleťovou vodou.
Informace: K ošetření obličeje před aplikací krému doporučujeme používat mycí
prostředky neobsahující tenzidy, neboť je všeobecně známo, že tenzidy pokožku odmašťují a vysušují. Z tohoto důvodu nejsou vhodná mýdla a to ani tekutá. K tomuto účelu lze
doporučit např. HY‑OLEJE (hydrofilní mycí oleje).

INCI: Aqua, Cetearyl alcohol, Juglans regia Seed Oil, Glycine soja
Oil, Butyrospermum parkii Butter, Glycerin, Sesamum indicum
Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ
Oil, Tocopheryl acetat, Panthenol, Sodium cetearyl sulfate,
Squalane, Lecithin, Lactic Acid, Urea, Thymus vulgaris Flower/
Leaf Oil, Retinyl palmitate, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis
Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia
caryophyllus Flower Oil, Rosa damascena Flower Oil, Piper nigrum
Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil,
Allantoin, 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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