SALTERICA
Speciální regenerační krém pro péči o pokožku
s lupénkou
Objednací číslo: 2808

Účinnou složkou tohoto přípravku je několikanásobně rektifikovaný dehtový olej z břízy
bradavičnaté Betula verrucosa. Dříve bylo celkem rozšířeno používání speciálního zdravotního mýdla, ve kterém byl březový dehet obsažen. Proto, co se vůně týká, tak nejspíše
připomíná uzené maso. Co se ale účinků týká, může právě tento přípravek pomoci
mnohým, při péči o pokožku postiženou psoriázou, různými ekzémy, svědivostí, či akné.
Hlavní obsahové složky: Destilovaná voda. Sůl z vody mrtvého moře. Rostlinné oleje:
lněný, jojobový, mandlový. Éterické oleje: z březového dehtu, citronový, Litsea cubeba
atd. Pantenol. Lecitin.
Upozornění: SALTERICU se nedoporučuje nanášet v blízkosti očí, případně na jiná,
citlivá místa, jako jsou např. sliznice.
Použití: Dle potřeby, i několikrát denně, aplikujte na postiženou pokožku.
Informace: K ošetření obličeje před aplikací krému doporučujeme používat mycí
prostředky neobsahující tenzidy, neboť je všeobecně známo, že tenzidy pokožku odmašťují a vysušují. Z tohoto důvodu nejsou vhodná mýdla a to ani tekutá. K tomuto účelu lze
doporučit např. HY‑OLEJE (hydrofilní mycí oleje).

INCI: Aqua, Linum usitatissimum Seed Oil, Maris Sal, 90% Cetearyl
alcohol, 10% Sodium cetearyl sulfate, Glycine soja Oil, Limonene,
Glycerin, Glyceryl stearate SE, Panthenol, Cera flava, Simmondsia
chinensis Seed Oil, Lecithin, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Citrus
limon Peel Oil, Betula pendula Twig Oil, Lactic Acid, Salvia
officinalis Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Rosa damascena
Flower Oil, Thymus serpillum Oil, Lavandula hybrida Oil, Eugenia
caryophyllus Leaf Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Rosmarinus officinalis
Leaf Oil, Eugenol, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Litsea cubeba
Fruit Oil, Allantoin, Citral, Linalool, Citronellol, Geraniol

Skladování: Uvedená trvanlivost přípravku 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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