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LECIDERMA SHEA ROSE SPF 6
Lecitinový regenerační krém

Objednací číslo: 2047

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

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Simmondsia chinensis 
Seed Oil, Cetyl alcohol, Macadamia ternifolia Seed Oil, Lecithin, 
Octocrylene, Panthenol, Cetyl palmitate, Glycerin, Triticum vulgare 
Germ Oil, Cera flava, Squalane, Tocopheryl acetat, Butyl Methoxy-
dibenzoylmethane, BIS ‑Ethylhexyloxyphenol methoxyfenyl triazinu, 
Rosa damascena Flower Oil, Lactic Acid, Urea, Retinyl palmitate, 
Xanthan gum, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Thymus serpyllum 
Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis 
Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum Fruit Oil, 
Citrus limon Peel Oil, Allantoin, Beta ‑carotene

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

Velmi jemná lecitinová emulze s vynikající roztíratelností a vůní královny květin – bulharské 
růže. Obsažený růžový olej je znám pro své jedinečné regenerační vlastnosti i schopnost 
optimalizovat funkce pokožky a udržovat ji vláčnou. Na zdravé pokožce může tak obnovit 
tonus a pružnost. Přípravek je vhodný pro všechny typy pleti, hlavně pak pro zralou 
a citlivou pleť. Díky obsaženému růžovému oleji může zpomalovat tvorbu vrásek, uvol-
ňovat nervové napětí. Vhodný je především k použití na podrážděnou či stresovanou pleť.
Krém s ochranným faktorem 6 je vhodný hlavně pro období se zvýšenou sluneční inten-
zitou jako aktivní ochrana před UV zářením.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje, např. makadamiový, jojobový, z pšeničných klíčků. 
Bambucké máslo. Včelí vosk. Lecitin. Bulharský růžový olej. Vitaminy: A, E, F. Betakaroten, 
pantenol. Kyselina mléčná. Destilovaná voda.

Použití: 2× denně aplikujte na pokožku ošetřenou pleťovou vodou nebo tonikem.

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).


