
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.

Použití oleje

Trvanlivost
3 roky v neotevřeném původním obalu, 6 měsíců po otevření.

je klasifikován jako kosmetický přípravek

Bn30040

Speciální směs olejů vytvořená speciálně pro masáž lávovými kameny Hot Stone. Kokosový olej 
se vyznačuje tepelnou odolností a má chladivý účinek. Kvalitní olivový olej, pupalkový olej a olej z 
meruňkových jader vyživují pokožku. Přírodní esenciální oleje přidávají jemné čerstvé aroma 
citrusu s teplým podtónem levandule a santalového dřeva. 
100% přírodní.

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.

Kokosový (Cocos nucifera) olej, olej z olivovníku evropského (Olea europaea), olej ze semen slunečnice roční (Helianthus annuus), 
olej z pupalky dvouleté (Oenothera biennis), olej z jader meruňky obecné (Prunus armeniaca), olej z pačule obecné (Pogostemon 
cablin), olej z levandule lékařské (Lavandula angustifolia), olej z limetky (Citrus aurantifolia), olej ze dřeva santalu (Santalum 
austrocaledonicum), olej ze slupky grapefruitu (Citrus paradisi), limonen, linalool.

Masážní olej pro masáž lávovými kameny Hot Stone, 200 ml

Perfektní pro masáž lávovými kameny. Speciální směs olejů vytvořená speciálně pro masáž 
lávovými kameny Hot Stone.
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Upozornění

Olej pro masáž lávovými kameny Hot Stone je zcela přírodní produkt s vysokým podílem kokosového oleje. Kokosový olej se sráží při 
nízkých teplotách, při teplotě cca 25 °C zkapalní. Dojde-li k vysrážení masážního oleje nebo objeví-li se v něm vločky, stačí jej na cca 
20 minut postavit na radiátor.

Lahve oleje se dodávají s vzduchotěsným uzávěrem. Nahříváte-li olej na radiátoru nebo v ohřívači lahví, lehce uvolněte víčko, aby 
mohl unikat ohřátý a rozpínající se vzduch uvnitř lahve. Zůstane-li víčko při ohřívání uzavřeno, lahev se může díky rozpínající se 
hmotě uvnitř vyboulit.


