
Distribuce: Aromaterapie Fauna s. r. o. / Barákova 675 / CZ-53803 Heřmanův Městec
Objednávky: www.aromafauna.eu / objednavky@aromafauna.eu / tel.: +420 371 140 900 (903)

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a. s. / Kšice 11, 349 01 Stříbro / Česká Republika 

www.aromafauna.eu

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

SHEA BUTTER AE
Bambucké máslo s vitamínem A, E

Objednací číslo: F0092

INCI: Butyrospermum parkii Butter, Lecithin, Tocopheryl acetate, 
Retinyl palmitate, Beta -carotene

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

Butyrospermum parkii Butter

Fyzikální vlastnosti: bělavý až nažloutlý pevný tuk.

Bod tání: cca +36 °C.

Základní obsahové složky: mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina stearová (C18 : 0) cca 44 %, 
olejová (C18 : 1) cca 42 % a linolová (C18 : 2) cca 8 % a vitaminy E a A, alantoin, triterpenalkoholy,
estery kyseliny skořicové, lecitin.

Vlastnosti: Velmi jemný rostlinný tuk s vynikající snášenlivostí. Tradiční potravina i kosmetická suro-
vina ve střední Africe. Pokožku zjemňuje (obsahuje až 12 % nezmýdelnitelných složek),
obnovuje její pružnost a podporuje vývoj zdravé tkáně. Správně emulgován napomáhá stabilizaci 
její vlhkosti. Čisté bambucké máslo má přirozený UV faktor cca 4.

Použití: Vynikající součást regeneračních přípravků. Je předurčen pro ošetřování suché pokožky, 
stejně tak i citlivé a vnímavé pokožky. Přípravkům dodává na jemnosti, což se zřetelně projevuje 
i obnovou pružnosti pleti. Mimořádně se osvědčil při lupénce, atopickém ekzému, neuroderma-
titidě, seboroe apod. Tento nedráždivý tuk lze používat i samostatně k ošetřování a pěstování 
pokožky. V zimních měsících, kdy díky absenci vody, chrání pokožku před mrazy.

Tip: Bambucké máslo rozpustíme při teplotě kolem 40 °C a používáme jako jedinečný samostatný 
masážní „olej“, či jako nosič přidávaných éterických olejů. Pokožka masírovaná bambuckým máslem 
extrémně získává na jemnosti.

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

Obal: dóza PP/PE/PS

Standardní balení: 50 ml, 100 ml
Doplňkové balení: 250 ml, 500 ml


