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

INCI: Canola Oil, Helianthus annuus Seed Oil, Prunus amygdalus 
Dulcis Oil, Borago officinalis Seed Oil, Oenothera biennis Oil, 
Lavandula angustifolia Oil, Origanum majorana Flower Oil, Litsea 
cubeba Fruit Oil, Tocopheryl acetat, Lecithin, Retinyl palmitate, 
Anthemis nobilis Flower Oil

PMS 
Masážní olej

Objednací číslo: 2717

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

Masážní oleje PMS a PMS-PRO jsou zajímavým rozšířením řady masážních olejů. Jedná 
se o speciální přípravky, které jsou určeny pro ženy trpící nepravidelnou nebo bolestivou 
menstruací.

Speciální olej, který díky svým obsahovým složkám s vysokým podílem olejů bohatých 
na kyselinu gamalinolenovou (KGL) uvolňuje křeče a svalové napětí vnitřních ženských 
orgánů. Může zmírnit bolesti před a při menstruačním cyklu (premenstruační syndrom). 
Použité éterické oleje jsou známé svým účinkem na depresivní stavy, a tudíž díky nim 
může olej napomáhat odstraňovat deprese. Vhodný je i při psychickém vypětí a vnitřní 
nerovnováze. Již zmíněný vysoký obsah KGL jej přímo předurčuje i k dalšímu použití. Jeví 
se jako velmi vhodný pro péči o pokožku s lupénkou, atopickým ekzémem a podobných 
kožních problémech. Může působit antisepticky a deodoračně.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, pupálkový, brutnákový, kanolový. 
Lecitin. Éterické oleje: majoránkový, levandulový, heřmánkový, atd. Vitamíny A, E, F.

Použití: Dle specifiky problému zvolený masážní olej PMS nebo PMS-PRO naneseme 
a rozetřeme v oblasti břišní krajiny a podbřišku. Následně krátce a lehce vmasírujeme. 
Místa ošetřená masážním olejem PMS nebo PMS-PRO je nutné na cca 30 minut až  
1 hodinu překrýt FÓLIÍ PRO ZÁBALY, aby se účinné látky – éterické oleje – neodpařo-
valy do prostoru, popřípadě aby se neumastilo spodní prádlo. Tímto zábalem zajistíme 
vysoce aktivní pronikání éterických olejů do pokožky.


