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Známí, kteří mi kdysi pomáhali ve výběru jim příjemných vůní, velice často jako velice 
příjemnou hodnotili meduňku. Přiznávám, mně tato vůně celkem nic moc neříkala. Přesto 
jsem ji díky preferencím známých do výběru zařadil. Dlouho byl v nabídce pouze sprcho-
vací nebo koupelový olej, nyní máte možnost vyzkoušet i meduňkový regenerační krém.
Meduňkový éterický olej má specifickou vůni, svěží, podobnou citrónu. Nelze se divit, 
jednou z jeho hlavních obsahových složek je aldehyd citrál. Již tato skutečnost napovídá, 
že bude mít celkem svěží vůni a bude vykazovat uklidňující účinky. Další významnou 
složkou je myrcen. Tato složka je monoterpenický uhlovodík, který organizmus, ale hlavně 
pak pokožku, velice dobře uklidňuje. V malém množství jsou pak obsaženy ještě další 
složky, jako jsou alkoholy nerol a geraniol, které vykazují vůni, již lze označit jako růžovou. 
Vzhledem k jejich nízkému obsahu je tato pachová informace téměř nezřetelná. Jako 
komplex pak meduňka vykazuje i silně protizánětlivé a antivirální účinky.

Hlavní obsahové složky: Bambucké máslo, oleje jojobový, mandlový, sezamový a další, 
éterický olej meduňkový, olej z mrkvových semen a levandule, vitamíny a lecitin.

Použití: Po umytí obličeje naneseme na pokožku potřebné množství regeneračního krému 
a jemně vmasírujeme.

Informace: Není bez zajímavosti, že již brzy po uvedení meduňkových přípravků na trh, 
si jejích vynikajících účinků všimli i ti kdož byli postiženi atopickým ekzémem. Myslím, že 
právě v této oblasti lze konstatovat, že meduňkové přípravky jsou tím nejlepším, co lze 
atopikům na ošetřování jejich pokožky nabídnout.

Tip: Přípravek svojí svěží vůní jistě bude imponovat i mládeži.

SHEA ‑MELLISA
Regenerační krém

Objednací číslo: 2033

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

INCI: Aqua, 90% Cetearyl alcohol, 10% Sodium cetearyl sulfate, 
Butyrospermum parkii Butter, Juglans regia Seed Oil, Linum 
usitatissimum Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Calophyllum 
inophyllum Seed Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Glycine soja Oil, Panthenol, Olea europaea Fruit 
Oil, Lecithin, Tocopheryl acetate, Glycerin, Urea, Cymbopongon 
winterianus Herb Oil, Lactic Acid, Retinyl palmitate, Thymus 
vulgaris Flower/Leaf Oil, Lavandula hybrida Oil, Eugenia caryo-
phyllus Leaf Oil, Citrus limon Peel Oil, Salvia officinalis Oil, Rosma-
rinus officinalis Leaf Oil, Limonene, Eugenol, Thymus serpillum 
Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Rosa damascena Flower Oil, Geraniol, 
Linalool, Citronellol, Allantoin, Lavandula angustifolia Oil, Daucus 
carota sativa Seed Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Citral, 
Melissa officinalis Leaf Oil, Betacarotene

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


