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Kvalitní lecitinové bylinné krémy s eleutherococcovým extraktem jsou určené přede-
vším pro péči o zralou a alipickou pleť. Účinné složky mohou být nápomocny při aktivaci 
optimální funkce pokožky, optimalizovat tvorbu vrásek. Eleutherococcové krémy doporu-
čujeme zejména ženám středního a vyššího věku, které pro svou pleť chtějí skutečně to 
nejlepší. Eleutherococcové krémy díky extraktu z eleutherococcu mohou podpořit látkovou 
výměnu. Působí deodoračně. Udržují pleť vláčnou, působí na tvorbu vrásek. Regenerují 
unavenou, zvlášť namáhanou pokožku obličeje. Vykazují zklidňující účinky. Účinky eleuthe-
rococcu jsou nesporné nejen při vnitřním užití, ale byly prokázány i v kosmetice. V eleu-
therococcu se nachází i minimální množství éterických olejů, dále fytohormony a vitamíny. 
Osvědčil se nejen při běžném kosmetickém ošetřování, dobrých výsledků bylo dosaženo 
i u kožních problémů jako jsou zánětlivé procesy včetně akné, atopického ekzému, 
svědivosti, přecitlivělosti. Krém s ochranným faktorem 6 je vhodný hlavně pro období se 
zvýšenou sluneční intenzitou jako aktivní ochrana před UV zářením.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, jojobový, sójový, pupálkový, z pšenič-
ných klíčků. Přírodní nebělený včelí vosk. Lecitin. Extrakt z kořene eleutherococcu. Éterické 
oleje: ylang ‑ylang. Emulgátory. Vitaminy A, E, F. Betakaroten, pantenol. Destilovaná voda.

Použití: Po umytí obličeje nanesete na pokožku potřebné množství bylinného regenerač-
ního krému a jemně vmasírujte. Po jeho aplikaci se pokožka neleskne. 

Informace: K ošetření obličeje před aplikací krému doporučujeme používat mycí 
prostředky neobsahující tenzidy, neboť je všeobecně známo, že tenzidy pokožku odmaš-
ťují a vysušují. Z tohoto důvodu nejsou vhodná mýdla a to ani tekutá. K tomuto účelu lze 
doporučit např. HY‑OLEJE (hydrofilní mycí oleje).

ELEUTHEROCOCC SPF 6
Regenerační lecitinový krém s eleutherococcem 
s ochranným faktorem

Objednací číslo: 2008

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

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Cetyl alcohol, Eleuthe-
rococcus senticosus Root Extract, Juglans regia Seed Oil, Lecithin, 
Octocrylene, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Cetyl palmitate, Glycine 
soja Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Glycerin, Simmondsia chinensis 
Seed Oil, Cera flava, Tocopheryl acetat, Butyl Methoxydiben-
zoylmethane, Panthenol, Carnauba cera, Oenothera biennis Oil, 
BIS‑ Ethylhexyloxyphenol methoxyfenyl triazinu, Lactic Acid, Urea, 
Retinyl palmitate, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Cananga 
odorata Leaf Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, 
Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia 
caryophyllus Flower Oil, Citrus limon Peel Oil, Rosa damascena 
Flower Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Beta ‑carotene, Melaleuca 
alternifolia Leaf Oil

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


