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U přípravku GOTHEA AMO byla použita jedna z bylinek, kterou lze označit za tradiční. 
Jedná se o bylinku Arnica montana. Přípravek se díky arnice a dalším účinným látkám
prezentuje, kromě jedinečných regeneračních účinků, i účinky protizánětlivými a zklid-
ňujícími. GOTHEA AMO je díky použitým surovinám účinná i na drobné otoky kolem očí. 
Lecitinová emulze proniká pokožkou a posiluje stěny poškozených vlásečnic. Tato vlastnost 
fluid předurčuje i pro aplikaci u zarudlé pokožky či pokožky postižené rozšířenými cévkami. 
GOTHEA AMO se osvědčila u některých forem ekzémů. V principu je ale GOTHEA AMO 
určena ke každodenní péči o pokožku a regeneraci pokožky. Charakteristickou vůni zajišťuje 
růže, mateřídouška, citrón a hřebíček.

Hlavní obsahové složky: Lecitin. Rostlinné oleje: z pšeničných klíčků, jojobový, arnikový.
Éterické oleje: růžový, ylang, grep. Vitaminy A, E a C. Pantenol.

Použití: Určitá exkluzivita tohoto přípravku je dána i jeho skleněným obalem opatřeným
dávkovačem. Použití přípravku je tímto pohodlnější než běžné odebírání z dóz. Zvolený
přípravek nanášíme na omytou pokožku a jemně vmasírujeme. Ve většině případů již
není třeba nanášet další krém. Tato potřeba může vznikat jen u nejsušších typů pokožky.

GOTHEA AMO
Regenerační fluid

Objednací číslo: 1970

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

INCI: Aqua, Arnica montana Flower Oil, Lecithin, Linum 
usitatissimum Seed Oil, Panthenol, Urea, Triticum vulgare Germ Oil, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Glycerin, Lactic Acid, Olea europaea 
Fruit Oil, Tocopheryl acetate, Limonene, Citrus grandis Peel Oil, 
Ascorbic Acid, Retinyl palmitate, Xanthan gum, Maris Sal, Cananga 
odorata Flower Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Rosa 
damascena Flower Oil, Thymus serpillum Oil, Salvia officinalis Oil, 
Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia 
caryophyllus Leaf Oil, Citrus limon Peel Oil, Eugenol, Linalool, 
Citronellol, Geraniol, Benzyl benzoate, Benzyl salicylate, Isoegenol, 
Citral, Benzyl alcohol

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


