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Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Cetearyl alcohol, 
Theobroma cacao Fruit Powder, Glycerin, Theobroma cacao Seed 
Butter, Mangifera Indica Seed Butter, Macadamia ternifolia Seed Oil, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Panthenol, Sodium cetearyl sulfate, 
Cera flava, Juglans regia Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 
Lecithin, Tocopheryl acetat, Lactic Acid, Retinyl palmitate, Thymus 
vulgaris Flower/Leaf Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus 
serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosma-
rinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper 
nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Myristica fragrans Kernel Oil, 
Beta-carotene

SCHOKO PACK
Masážní olej

Objednací číslo: 2731

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10°C).

Nechte se zlákat vůní kakaa k lehké masáži celého těla! O tom, že krásně vonící kakao je 
vhodné nejen na výrobu nápoje či čokolády, jistě přesvědčí tento čokoládový přípravek, 
velice zajímavý svou barvou i vůní. Jedná se o krém, který již svým složením napovídá, 
že i pro pokožku bude lahůdkou. Bambucké, kakaové a mangové máslo se starají jak 
o jeho příjemnou konzistenci, tak i o účinnou péči o pokožku. V této milé činnosti aktivně 
pomáhají rostlinné oleje s vysokým podílem nenasycených mastných kyselin i vitaminový 
komplex. Velice příjemná kakaová vůně zapadající do celkové koncepce přípravku před-
určuje i jeho použití – relaxační masáže. Přípravek je velice jemný, nedráždí pokožku, lze 
jej použít i na ošetřující masáž obličeje. Je dobře smývatelný.

Hlavní obsahové složky: Kakao. Rostlinné oleje: z vlašských ořechů, makadamiový, 
mandlový, jojobový. Bambucké, kakaové a mangové máslo. Lecitin. Včelí vosk.  
Vitaminy E, A, F. Betakaroten, pantenol, glycerin, destilovaná voda.

Použití: Požadované množství přípravku naneseme na pokožku a jemně vtíráme či 
vmasírujeme.


