
Účinky
- efektivně odstraňuje odumřelé buňky pokožky
- podporuje prokrvení vrchních vrstev pokožky
- zlepšuje pevnost a elasticitu pokožky
- podporuje výměnu buněk
- zklidňuje podrážděnou pokožku a zmírňuje svědění

Po osprchování vmasírujte sůl do pokožky a vyčkejte, než se sůl rozpustí. Jakmile se tak stane, 
opět se osprchujte a zbavte se tak rozpuštěné soli i odumřelých buněk.
V sauně nebo páře nanášejte na vlhkou pokožku, do které sůl jemně vmasírujte, a nechte 
působit v teple. Následně se umyjte a osprchujte vlažnou vodou.

Použití

Bezpečnost

Nepoužívejte při přecitlivělosti organismu na látky obsažené v produktu.
Nebyly zjištěny žádné nepříznivé účinky na zdraví člověka. 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

Tf300113

Peelingová sůl s jemnými zrníčky soli se nanáší na vlhkou pokožku a dodá vám tu nejjemnější 
péči. Jemná zrnitost soli zajistí odstranění staré kůže a současně jemně masíruje pokožku. 
Touto masáží dochází k lepšímu prokrvování pokožky a odstranění staré kůže dodá pokožce 
vlhkost, hebkost a vláčnost.

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 30 C. 

Uchovávat odděleně od potravin.

Sodium Chloride, Simmondsia Chinnensis Seed Oil, Silica, Aqua, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene, Tocopheryl Acetate, 
Linalool, BHT, Citral, C-I. 15985

Peelingová sůl Pomeranč, 1 kg

Peelingová sůl s jemnými zrníčky soli se nanáší na vlhkou pokožku a dodá vám tu nejjemnější 
péči.
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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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