
SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte na chladném, tmavém místě.

SLOŽENÍ
Vosk ze slunečnicových semínek (Helianthus 
annuus), máslo ze semínek murumuru (Astrocaryum 
murumuru), kaprylový/kaprinový triglycerid, olej 
ze slunečnicových semínek (Helianthus annuus), 
olej z malinových semínek (Rubus idaeus), olej ze 
semínek skočce (Ricinus communis), olej ze semínek 
jojoby (Simmondsia chinensis), olej ze semínek 
maruly (Sclerocarya birrea), avokádový olej (Persea 
gratissima), olej z jader argánie (Argania spinosa), 
vosk z kůry plodů škumpy (Rhus verniciflua), olej ze 
semínek mučenky (Passiflora edulis), tokoferol, výtažek 
ze semínek šípku (Rosa canina), olej ze semínek 
granátového jablka (Punica granatum), glycerin, 
olej z plodů rakytníku (Hippophae rhamnoides), olej 
z palmarosy (Cymbopogon martini)*, olej z pačuli 
(Pogostemon cablin)*, olej ze semínek koriandru 
(Coriandrum sativum)*, olej z myrhy (Commiphora 
myrrha)*, výtažek z hroznových jader (Vitis vinifera), 
olej z kůry bergamotu (Citrus aurantium bergamia)* 
(bez furokumarinů), olej z mrkvových semínek (Daucus 
carota sativa)*, olej z listů kajeputu střídavolistého 
(Melaleuca alternifolia)*, askorbylpalmitát, olej  
z květů ylang ylang (Cananga odorata)*, olej z květů 
pelargonie (Pelargonium graveolens)*, olej z květů růže 
(Rosa damascena)*

*100% čistý esenciální olej 

Obsahuje sójové přísady. 

SHRNUTÍ PRODUKTU
Balzám Rose Ointment zklidňuje a hluboce hydratuje 
pokožku díky vysoce kvalitním rostlinným výtažkům  
a čistým esenciálním olejům, jako je olej z růže, kajeputu 
střídavolistého a ylang ylang. Tento luxusní balzám, 
který se snadno používá a je naprosto univerzální,  
je perfektní k použití na rty, kůžičku kolem nehtů, lokty, 
kolena a další oblasti se suchou pokožkou. Esenciální  
olej z růže vylepšuje strukturu pokožky, zatímco olej  
z kajeputu střídavolistého (Melaleuca Alternifolia) 
pomáhá zklidňovat hrubou pokožku. 

HLAVNÍ SLOŽKY
Vosk a olej ze slunečnicových semínek, jojobový olej,  
olej z malinových semínek, avokádový olej, esenciální  
olej z růže, kajeputu střídavolistého a ylang ylang 

VLASTNOSTI A PROSPĚCH
• Zklidňuje, hydratuje a změkčuje suchou pokožku. 

• Uzamyká v pokožce vlhkost a obnovuje kožní bariéru. 

• Podporuje zdravě vypadající pokožku. 

• Vyroben pro citlivou pokožku. 

• Poskytuje dlouhotrvající hydrataci. 

• Snadno se používá a je naprosto univerzální. 

• Neobsahuje parabeny, ftaláty, ropné produkty, 
složky získané ze zvířat, syntetické konzervanty, 
syntetické vonné látky ani umělá barviva. 

• Vhodný pro vegany a není testován na zvířatech. 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
• Perfektní k použití na rty, kůžičku kolem nehtů, lokty, 

kolena a další oblasti se suchou pokožkou. 

POKYNY
Podle potřeby naneste na pokožku. Lze použít  
s esenciálními oleji i bez nich. Použijete-li esenciální  
oleje, naneste na pokožku nejdříve oleje. 

VAROVÁNÍ
Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití.
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ROSE OINTMENT

Obsahuje balzám Rose Ointment lepek nebo složky 
získané z lepku?

Přestože v balzámu Rose Ointment nejsou žádné složky 
obsahující lepek, nebyl testován nebo certifikován jako 
bezlepkový. 

 
Jsou nějaké oblasti, na které bych balzám Rose 
Ointment neměl/a používat?

Balzám Rose Ointment lze nanést na požadované oblasti 
pokožky. Nepoužívejte na pokožku po opalování. 

 
Je balzám Rose Ointment vhodný pro vegetariány  
a/nebo vegany? 

Ano, balzám Rose Ointment je vhodný pro vegetariány  
i vegany. 

 

Balzám Rose Ointment je tvrdý a voskový.  
Je to normální? 

Ano, tato konzistence je pro balzám Rose Ointment 
typická. Balzámy jsou plněny, když mají konzistenci 
horké tekutiny. Když produkt zchladne, vytvoří se tvrdá, 
vosková konzistence. Jak produkt prstem rozetřete, bude 
mít balzámovou konzistenci. 

 
Kde se balzám Rose Ointment vyrábí? 

Balzám Rose Ointment se vyrábí ve Spojených státech. 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
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