GOTHEA ROY
Regenerační fluid

Objednací číslo: 1971

Fluid GOTHEA ROY obsahuje mateří kašičku a jeho vůni dotváří lehce hořká kompozice
santalu, pomerančového květu a pomerančového listí.
Účinné látky použité v tomto přípravku dodávají zvláštní vlastnost. Pokožku netřeba
rozlišovat na mastnou, normální či suchou. Přípravek je schopen optimalizovat funkce
pokožky. Z toho vyplývá i optimalizace produkce tukových žláz. Mimořádně zajímavé
jsou i jeho regenerační schopnosti. Jednu z účinných složek, mateří kašičku, lze označit
za špičkovou již v běžných kosmetických přípravcích. Ve spojení s lecitinem a dalšími
složkami lze právem očekávat i aktivaci účinků.
Člověk má většinou tendenci zkoušet něco nového, lepšího a snad i účinnějšího. Prostě
vývoj zastavit nelze. Tedy zde je na posouzení uživatelů, zda tento nový lecitinový
přípravek vyrobený z „proklatě“ drahých surovin toto očekávání splní.
Hlavní obsahové složky: Lecitin. Rostlinné oleje: olej z jader růže, z pšeničných klíčků,
brutnákový, jojobový. Éterické oleje: pomerančový květ, santal. Pantenol. Mateří kašička.
Vitaminy E a A.
Použití: Určitá exkluzivita tohoto přípravku je dána i jeho skleněným obalem opatřeným
dávkovačem. Použití přípravku je 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.

INCI: Aqua, Lecithin, Olea europaea Fruit Oil, Tocopheryl acetate,
Panthenol, Rosa canina Fruit Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Royal
Jelly Extract, Borago officinalis Seed Oil, Simmondsia chinensis
Seed Oil, Linum usitatissimum Seed Oil, Urea, Glycerin, Retinyl
palmitate, Xanthan gum, Maris Sal, Lactic Acid, Santalum album
Oil, Citrus aurantium amara Flower Oil, Linalool, Citrus aurantium
Leaf Oil, Limonene, 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, Piper nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil,
Eugenol, Citronellol, Geraniol, Citral, Farnesol

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

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