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

INCI: Prunus amygdalus Dulcis Oil, Canola Oil, Juglans regia Seed 
Oil, Oryza sativa Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Maca-
damia ternifolia Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Glycine soja 
Oil, Rosa canina Fruit Oil, Oenothera biennis Oil, Borago officinalis 
Seed Oil, Cananga odorata Flower Oil, Tocopheryl acetat, Lecithin, 
Retinyl palmitate, Jasminum officinale Oil, Litsea cubeba Fruit Oil

LECITOL YLJA
Masážní olej

Objednací číslo: 2736

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

Přípravek je pro pokožku díky dané kompozici éterických a rostlinných olejů v kombi-
naci s lecitinem a vitaminy exkluzivitou pro péči o pokožku. Pojmenování dostává 
tento přípravek po dvou krásně vonících éterických olejích, YLangu a JAsmínu. Krásná 
květinová vůně jako by v sobě skrývala sluneční teplo, které ke svému růstu jmenované 
rostlinky tolik potřebují. O jasmínu i ylangu se velice často píše, že mají afrodiziakální 
účinky. Olej je vhodný nejen pro aromaterapeutické masáže, ale i pro partnerskou 
masáž, společnou koupel… zde tento přípravek svou úžasnou vůní nechává zapomenout 
na starosti všedního dne. 

Bez zajímavosti není ani další z jeho účinků, a to, že se doporučuje jako porodní olej. 
Použité éterické i rostlinné oleje podporují porod a současně napomáhají odbourávat 
porodní stres. Stejně jako fenyklový masážní olej i LECITOL YLJA podporuje funkci mléč-
ných žláz.

Kompozice éterických olejů je vhodná i pro lidi s nepravidelnou srdeční činností.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: z jader andské růže, makadamiový, jojobový, 
z vlašských ořechů, rýžových klíčků. Lecitin. Vitamíny. Éterické oleje: ylang-ylangový, 
jasmínový.

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


