
- hydratuje pokožku
- podporuje spontánní regeneraci
- chrání a pečuje o ruce maséra
- zabraňuje nežádoucím vlivům parafínu
- předchází otokům prstů a popraskání kůže terapeuta
- regeneruje a hojí rány
- zklidňuje suchou a podrážděnou pleť
- příjemně voní

Použití

Bezpečnost

Nepoužívejte při přecitlivělosti organismu na látky obsažené v produktu.
Nebyly zjištěny žádné nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání tohoto oleje. Neužívat vnitřně. Při práci s výrobkem se 
zakazuje jíst, pít a kouřit, a je nutné dodržovat základní hygienické požadavky a předpisy.
První pomoc: V případě zasáhnutí očí je umyjte proudem čisté vody. V případě jakýchkoliv následujících zdravotních problémů 
vyhledejte lékařské ošetření.

Trvanlivost
12 měsíců od otevření

je klasifikován jako kosmetický přípravek

Sm2040100

Profesionální masážní emulze Silk s IMP komplexem vám zajistí sametově hebký zážitek z 
masáže. Navíc vyniká skvělou skluzností a je šetrná i k citlivé pokožce. Obsahuje mandlový 
olej, vitamin E a olej z pšeničných klíčků. Jemná vůně batolátka stimuluje relaxaci a uvolnění 
klienta i terapeuta.
IMP komplex ošetřuje pokožku tenkou vrstvou, která ji přirozeně hydratuje a podporuje její 
spontánní regeneraci. IMP komplex významně přispívá k ochraně a péči o vaše ruce!
Skvělé účinky má emulze díky obsahu protizánětlivého a hydratujícího antioxidantu vitaminu 
E a díky mandlovému oleji, který chrání, hydratuje a zklidňuje suchou a podrážděnou pleť. 
Součástí masážního oleje Silk je také výživný olej z pšeničných klíčků, který skvěle 
regeneruje a hojí rány.

Charakteristika

Složení

Skladování

Likvidace

Objednací číslo

Likvidace podle místních platných úředních předpisů.

Skladovat uzavřené na suchém a dobře odvětraném místě v dobře 
ouzavřených originálních nádobách do 25 C. 

 Uchovávat odděleně od potravin.

Aqua, Paraffinum Liquidum, Isopropyl Myristate, Prunus Dulcis, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Propylene Glycol, Cetearyl 
Ethylhexanoate, Dimethicone, Cetearyl Alcohol, Zea Mays, Parfum, Triticum Vulgare, PEG-20 Stearate, Imidazolidinyl Urea, Benzyl 
Alcohol, Tocopherol, BHT, Citric Acid, Tocopheryl Acetate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Amyl Cinnamal, 
Cinnamyl Alcohol, Citral, Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool.    

Masážní emulze Silk, 1 l 

Profesionální masážní emulze Silk s IMP komplexem vám zajistí sametově hebký zážitek z 
masáže. Navíc vyniká skvělou skluzností a je šetrná i k citlivé pokožce.
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Fakturační adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Dlouhá 63, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 315 100  |  Fax: +420 483 315 101  |  E-mail:obchod@eureko.cz
Firma je zapsána u K.S. Ústí n.L., odd. C. vložka 16749

Dodací adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Pražská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: +420 608 967 448  |  +420 725 907 666  |  E-mail: info@eureko.cz
IČ: 25416375  |  DIČ: CZ 25416375
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