
- zklidňuje vleklé záněty
- osvěžuje a ozdravuje pokožku z hloubky
- stabilizuje ochranný kyselý plášť pokožky
- činí pokožku jemnější a hebčí
- masáže: sprchový olej DERMAL sensitive je vhodný pro jemné stimulační hojivé masáže citlivých míst

Účinky

Sprchový olej DERMAL sensitive je obohacený přísadou ze sójových bobů, které se pěstují ve 
smíšených klimatických oblastech Brazílie, Argentiny, Číny a USA. Tyto oleje jsou významnou složkou 
používanou i v lázních a činí pleť vláčnou a hebkou.
Z tohoto hlediska je tento sprchový olej určen pro denní péči o suchou pokožku. Takovou pokožku 
sprchový olej DERMAL sensitive promašťuje a vytváří na ní ochranný film, který ji chrání před 
vysušováním

Charakteristika

Dávkování

Dle odstavce použití.

Trvanlivost

Spotřebujte do 3 měsíců od otevření.

Likvidace

Objednací číslo

Likvidace podle místních platných úředních předpisů.

je klasifikován jako kosmetický přípravek

Sd600120 

Možnosti použití sprchového oleje DERMAL sensitive

· sprchování: na vlhké tělo naneste a mnutím vytvořte bílou emulzi, nevstřebaný zbytek opláchněte vlažnou vodou
· koupel: do jedné vany vlažné vody rozmíchejte 10–30 ml oleje, koupel nechte působit na tělo 20–30 minut a následně si dopřejte 
klid na lůžku
· natírání za sucha: aplikujte na přecitlivělou nebo poškozenou pokožku, kterou tento olej zklidňuje
· masáže: sprchový olej DERMAL sensitive je vhodný pro jemné stimulační hojivé masáže citlivých míst

Použití

Složení

Skladování

Uchovávat odděleně od potravin, při pokojové teplotě.

Glycine Soja Oil, Laureth-2, Parfum, BHT, Limonene, Linalool, Hydroxicitronellal, Citronellol, Geraniol, Cinamyl Alcohol.

Sprchový olej DERMAL sensitive, 200 ml

Tento sprchový olej je určen pro denní péči o suchou pokožku. Takovou pokožku sprchový olej 
DERMAL sensitive promašťuje a vytváří na ní ochranný film, který ji chrání před vysušováním. 
Sprchový olej DERMAL dodá vaší pokožce dlouhotrvající péči, která pohladí tělo i duši. Sprchování se 
tak proměnní v nezapomenutelný relaxační zážitek. Nabízíme sprchový olej, který navíc vyniká svou 
citlivou péčí o vaši 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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