
Velikost lahvičky 20 ml byla zvolena z důvodu požadavku na velikost a čitelnost etikety. Objem masážního oleje je 
poloviční, tedy 10 ml.

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.

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

Masážní olej, který kromě kombinace základních olejů (mandle a jojoba) obsahuje extrakt z medových pláství, jenž 
pomáhá detoxikovat organismus. Amyris pak dodá tělu vnitřní pohodu a klid. 

Popis

Popis

Masážní olej Wellness Med - Amyris, 10 ml - testovací balení

Základní informace:

Výrobce: Spitzner Arzneimittel

Velikost lahvičky: 20 ml

Objem oleje: 10 ml

Druh směsi: med + amyris

Účinek: uklidňující

Trvanlivost: 6 měsíců od otevření 
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Upozornění

Charakteristika produktu

Účinky masážního oleje Wellness:
– dodává pokožce zdraví vitaminem E
– detoxikuje organismus, uklidňuje organismus
– intenzivně promašťuje a vypíná pokožku

Účinky

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
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Masážní olej Wellness Med - Amyris, 10 ml - testovací balení.

Objednací číslo

Výrobky uskladňujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě.

Uskladnění


