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

Krém MONTANA, jak už sám název napovídá, využívá účinných látek obsažených v arnice. 
Arnika montana je známá pro svou schopnost podporovat prokrvení pokožky, což může 
vést ke zlepšení toku lymfatických tekutin v místě aplikace. Napomáhá tak detoxikaci 
pokožky a regeneraci buněk. 
Díky arnice může přípravek podporovat hojení drobných ran a být nápomocný při zmen-
šování otoků. Pleť uklidňuje, přispívá ke zlepšení regenerace pokožky a obnovuje její přiro-
zené funkce. Pokožka je po použití krému jemná a vláčná. Vhodný je i k ošetření drobných 
povrchových poškození. Lze jej označit jako specialitu pro péči o smíšenou pleť. 
Přípravek se také dobře osvědčil při ošetřování suché pokožky loktů. Lze jej však s úspě-
chem použít i při ošetřování pokožky nohou.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: sezamový, z vlašských ořechů, z pšeničných 
klíčků atd. Arnikový macerát. Lecitin. Včelí vosk. Emulgátory. Éterické oleje: z jalovco-
vých bobulí, rozmarýnový. Vitaminy A, E, F. Betakaroten, pantenol. Alantoin. Glycerin. 
Destilovaná voda.

Použití: Po umytí obličeje naneseme na pokožku potřebné množství bylinného regene-
račního krému a jemně vmasírujeme. Po jeho aplikaci se pokožka neleskne.

MONTANA
Arnikový krém 

Objednací číslo: 2001

INCI: Aqua, Glycine soja Oil, Cetearyl alcohol, Juglans regia Seed Oil, 
Sesamum indicum Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Pantenol, 
Arnica Montana Flower Extract, Butyrospermum parkii Butter, 
Glycerin, Sodium cetearyl sulfate, Cera flava, Urea, Tocopheryl 
acetate, Lactic acid, Lecithin, Retinyl palmitate, Ascorbyl palmitate, 
Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Juni-
perus communis Fruit Oil, Allantoin, Thymus vulgaris Oil, Thymus 
serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Eugenia 
caryophylus Flower Oil, Citrus limon Peel Oil, Thymol, Beta-carotene

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


