HAPPY-DEO
Deodorant

Objednací číslo: 1208

Deodorant HAPPY-DEO nabízí osvěžující vůni citrusových plodů kombinovanou
s bylinnou vůní léčivek. Důležité je, že přípravek neomezuje zásadním způsobem funkci
potních žláz. Fyziologické projevy pocení, které jsou nedílnou součástí jak termoregulačních procesů, tak i detoxikace organizmu, zůstávají zachovány. Použité éterické oleje lze
označit za pomocníky, kteří pracují stejně tak jemně, jako i spolehlivě.
HAPPY-DEO využívá poznatků o účinku éterických olejů. Kombinace použitých éterických olejů může mírně zabraňovat pocení a jejich silné antimikrobiální účinky pak
aktivně brání mikrobiálnímu rozkladu a následnému vzniku zápachu. HAPPY-DEO je
důkazem, že to jde i bez toxického hliníku, nebezpečných parabenů, či dalších nevhodných složek. Přípravek HAPPY-DEO napomáhá deaktivaci bakterií, které jsou za vznik
pachu zodpovědné.
Hlavní obsahové složky: Alkohol, voda. Éterické oleje, např. cedr, šalvěj, levandule,
santál.
Použití: HAPPY-DEO lze používat na těle všude tam, kde ke zvýšenému pocení dochází.
Kromě zmíněného podpaží či třísel jej lze použít i na nohy, krk, záda apod.
Tip: HAPPY-DEO je nabízen v lahvičkách o objemech 50 ml, 115 ml, 215 ml s mechanickým rozprašovačem. Po vyprázdnění lahvičky si můžete pořídit doplňkové balení
o velikosti 500 ml a lahvičku s rozprašovačem zcela jednoduše doplnit.

INCI: Alcohol denat., Aqua, Panthenol, Citrus limon Peel Oil,
Cedrus atlantica Bark Oil, Cupressus sempervirens Leaf Oil, Lavandula angustifolia Oil, Salvia officinalis Oil, Eugenia caryophyllus
Flower Oil, Mentha piperita Oil, Thymus serpyllum Oil, Melaleuca
alternifolia Leaf Oil, Litsea cubeba Fruit Oil Rosa damascena Flower
Oil, Santalum album Oil

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

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

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s. / Kšice 11, 349 01 Stříbro / Česká Republika / E-mail: info@karelhadek.eu
Expedice zakázek: Tel.: +420 371 140 900 / Vodafone: +420 777 274 059 / T-Mobil: +420 731 336 475 / O2: +420 722 458 765

www.karelhadek.eu

