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

INCI: Glycine soja Oil, Canola Oil, Juniperus communis Fruit 
Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Butyrospermum parkii Oil, 
Prunus amygdalus Dulcis Oil, Juglans regia Seed Oil, Rosmarinus 
officinalis Leaf Oil, Chilli pepper Powder, Piper nigrum Fruit Oil, 
Cinnamomum camphora Wood Oil, Eugenia caryophyllus Flower 
Oil, Lecithin, Tocopheryl acetat, Retinyl palmitate, Hypericum 
perforatum Flower Extract, Rosa damascena Flower Oil, Boswellia 
carterii Oil, Melissa officinalis Leaf Oil

CAYATHERM
Masážní olej

Objednací číslo: 2714

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

Velmi brzy se masážní olej CAYATHERM zařadil mezi nejprodávanější přípravky. Často 
slýchám od masérů: „CAYATHERM je přípravek, který nesmí chybět ve výbavě žádného 
maséra“. Zde snad mohu jen dodat, že stejně dobré služby poskytne spolehlivě i téměř 
v každé domácnosti. Díky svému jedinečnému složení se CAYATHERM osvědčil u různých 
bolestivých stavů, ať již svalových, nebo dokonce i kloubních. Bolesti zad, „houser“, artróza, 
artritida, pásový opar, svědivost. Jen malý výběr problémů, z něhož je však dostatečně 
zřejmé, jak tyto potíže dovedou znepříjemnit život. CAYATHERM se vždy osvědčil.

CAYATHERM je z pohledu aromaterapie velmi „teplý“ přípravek. Hlavními obsahovými 
složkami jsou prokrvující éterické oleje, které jsou schopny proniknout do hlubších vrstev 
pokožky. Po jeho aplikaci se většinou dostaví pocit slabšího či silnějšího tepla. V místě 
aplikace dochází díky použité kombinaci éterických olejů k prokrvení a odplavení produktů 
látkové výměny z tkáně. Důsledkem lokálního prohřátí přípravkem CAYATHERM, tedy účinků 
kombinace obsažených éterických olejů, je pak útlum, až vymizení bolesti. CAYATHERM 
doporučuji aplikovat na bolestivá místa v případě potřeby i vícekrát denně a alespoň krátce 
vmasírovat.

Je možné umocnit účinek CAYATHERMU zhruba půlhodinovým zábalem. Po použití 
přípravku je nezbytně nutné omýt si ruce, aby se účinné látky přípravku nedopatřením 
nedostaly do očí.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. mandlový, z vlašských ořechů, jojobový, kano-
lový, sójový, karité. Lecitin. Éterické oleje: hřebíčkový, pepřový, kadidlovníkový, rozmarýnový, 
meduňkový, růžový, jalovcový, paprikový. Vitamíny A, E, F.

Použití: Požadované množství přípravku naneseme na pokožku a jemně vtíráme či vmasíru-
jeme.

Upozornění: Výjimkou v tomto případě bude samozřejmě ošetření samotných bolestivých 
rukou, kdy přípravek nesmýváme, dbáme však zvýšené opatrnosti. Přestože se jedná o velmi 
teplý a tedy dráždivý přípravek, je velice dobře snášen. Zčervenání ošetřeného místa a pocit 
tepla jsou v tomto případě žádoucí.


