
- dávkujte pouze s čistými pomůckami
- nádobu s olejem neponechávejte dlouhodobě otevřenou
- olej uchovávejte v temnu a chladu
- uchovávejte jej v dobře uzavřené nádobě

Použití oleje

- posiluje regenerační schopnosti pokožky
- hloubkově reguluje kožní lipidy a hydrataci pokožky
- zlepšuje elasticitu pokožky
- zanechává pokožku vyhlazenou a pružnou

Použití oleje

Zajímavosti
Kombinace s éterickými oleji:  Cypřiš, Geránie,  směs povzbuzující a směs uvolňující
Botanické označení: Macadamia ternifolia
Botanická čeleď: Proteaceae
Použité části: Ořech
Země původu: Keňa
Výrobní metoda: Získává se lisováním ořechů za studena.
Vzhled: Stále zelený makadamový strom roste až do výšky 20 m a pěstuje se především společně s 
kávovníkem na plantážích. Po 10 letech lze sklidit 12–14 kg ořechů. Ze 100 g makadamových ořechů se získá cca 75 g oleje. Ořechy 
mají průměr 2–3 cm.
Výskyt: Makadam je král ořechů. Má původ v Austrálii, na Novém Zélandu a v oblasti jižního oceánu. 
Důležité pěstitelské oblasti jsou na Havaji, v USA, na Novém Zélandu a v Keni.
Použití: Již původní obyvatelé Austrálie Aboridžinci využívali ořechy jako výživnou potravinu bohatou na 
bílkoviny a tuky. Ořechy jsou velice jemné a velmi dobře chutnají. Způsob pěstování ale není nejjednodušší, další zpracování je také 
komplikované, a proto také díky velké poptávce patří tyto ořechy k nejdražším na světě. Olej nachází uplatnění především v 
kosmetickém průmyslu, například jako exkluzivní tělový olej.
Zvláštnosti: Oleje lisované za studena mají oproti rafinovaným olejům vyšší podíl vitaminů a minerálních látek. 
Lisování za studena je speciální a patentovaný proces a výrobní postup.

Trvanlivost
 Spotřebujte do data uvedeného na etiketě.

je klasifikován jako kosmetický přípravek
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Makadamový olej je důležitou součástí péče při Lomi Lomi ošetření. Olej z makadamových oříšků 
obsahuje cenné pěstící látky pro zralou a unavenou pleť.
Řada panenských masážních olejů firmy Spitzner byla vytvořena pro dokonalou relaxaci a uvolnění 
klienta i terapeuta. Nezapomínejte, že pro příjemnou a účinnou masáž je důležité používat vysoce 
hodnotné, za studena lisované rostlinné oleje v přírodní kvalitě.
 Základní oleje se získávají šetrným lisováním za studena, jsou bez barviv a konzervantů.

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.

Makadamový oříšek

Masážní olej panenský makadamový, 500 ml

Makadamový olej je důležitou součástí péče při Lomi Lomi ošetření. Olej z makadamových oříšků 
obsahuje cenné pěstící látky pro zralou a unavenou pleť.
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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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