
Nanášejte na vlhkou pokožku lehkými krouživými pohyby, aby se vlastnosti éterických olejů mohly 
co nejlépe rozvinout. Blahodárně působí na pleť, promašťuje ji a chrání před vysušováním. 
Vmasírováním do pokožky se uvolňuje příjemné teplo, které zintenzivňuje účinky éterických olejů a 
vůní.

Použití oleje

- dodává pokožce zdraví vitaminem E
- detoxikuje organismus, uklidňuje organismus
- intenzivně promašťuje a vypíná pokožku

Účinky oleje

Zajímavosti

Firma Spitzner si zakládá na přírodních produktech, a proto jsou i aromatické masážní oleje bez syntetické parfemace, 
barviv, konzervačních látek a nerostných olejů.

Trvanlivost
 Spotřebujte 6 měsíců od otevření.

je klasifikován jako kosmetický přípravek

Sm2204001

Čistě rostlinné aromatické masážní oleje jsou složeny z pečujícího mandlového oleje a výživového 
jojobového oleje zajišťujícího intenzivní promaštění pokožky. Jedinečnost pro vaše smysly dodají 
pečlivě vybrané éterické oleje obohacené o vitamin E.
Svým složením na vás působí aromatické masážní oleje dvěma způsoby. Vaše smysly jsou 
stimulovány příjemnou vůní olejů a rostlinný původ pečuje o pokožku. Jejich vzájemným 
působením se docílí harmonizace vašeho těla i ducha.
 
Citron dezinfikuje, podporuje krevní oběh, pomáhá při nemocech s křečovými žilami. 
Pomeranč regeneruje pokožku, prospívá mastné a smíšené pleti. 

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.

Prunus Amygdalus Dulcius Oil, Simmondsia, Chinensis Oil, Aroma, Limonene, Tocopherol, Citral, Linalool, Benzyl Benzoate, 
Cinnamyl Alcohol.

Masážní olej Wellness Citron – Pomeranč, 190 ml 

100% přírodní aromatické masážní oleje jsou složeny z pečujícího mandlového oleje a výživového 
jojobového oleje zajišťujícího intenzivní promaštění pokožky. Jedinečnost pro vaše smysly dodají 
pečlivě vybrané éterické oleje obohacené o vitamin E. Účinek: uklidňující.
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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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