
LAIKYMAS
Laikykite vėsioje tamsioje vietoje.

 
INGREDIENTAI
Helianthus annuus (saulėgrąžų) sėklų vaškas, 
Astrocaryum murumuru sėklų sviestas, kaprilo / kaprio 
trigliceridas, Helianthus annuus (saulėgrąžų) sėklų 
aliejus, Rubus idaeus (aviečių) sėklų aliejus, Ricinus 
communis (ricinos) sėklų aliejus, Simmondsia chinensis 
(simondsijų) sėklų aliejus, Sclerocarya birrea (kietrių) 
sėklų aliejus, Persea gratissima (avokadų) aliejus, 
Argania spinosa (argano) branduolių aliejus, Rhus 
verniciflua žievių vaškas, Passiflora edulis (pasiflorų) 
sėklų aliejus, tokoferolis, Rosa canina (erškėtrožių) 
sėklų ekstraktas, Punica granatum (granatų) 
sėklų aliejus, glicerinas, Hippophae rhamnoides 
(dygliuotųjų šaltalankių) vaisių aliejus, Cymbopogon 
martini* (palmarozų) aliejus, Pogostemon cablin* 
(pačiulių) aliejus, Coriandrum sativum* (kalendrų) 
sėklų aliejus, Commiphora myrrha* (mirų) aliejus, 
Vitis vinifera (vynuogių) sėklų ekstraktas, Citrus 
aurantium bergamia* (bergamočių) žievelių aliejus 
(be furokumarinų) , Daucus carota sativa* (morkų) 
sėklų aliejus, Melaleuca alternifolia* (arbatmedžių) 
lapų aliejus, askorbilo palmitatas, Cananga odorata* 
(kvapiųjų kanangų) žiedų aliejus, Pelargonium 
graveolens* (pelargonijų) žiedų aliejus, Rosa 
damascena* (rožių) žiedų aliejus.

* 100 % grynas eterinis aliejus 

Sudėtyje yra sojos ingredientų 

PRODUKTO APRAŠYMAS
„Rose Ointment“ rožių tepalas ramina ir giliai drėkina 
odą. Jo sudėtyje – aukštos kokybės augaliniai 
ingredientai ir gryni eteriniai aliejai (tarp jų – rožių, 
arbatmedžių ir kvapiųjų kanangų). Šiuo prabangiu, 
universaliu gaminiu galite tepti lūpas, nagų odeles, 
alkūnes, kelius ir kitas sausas odos vietas. Rožių eterinis 
aliejus gerina odos tekstūrą, o arbatmedžių (Melaleuca 
Alternifolia) aliejus ramina šiurkščią odą.

 
PAGRINDINIAI INGREDIENTAI:
Saulėgrąžų sėklų vaškas ir aliejus, simondsijų aliejus, 
aviečių sėklų aliejus, avokadų aliejus, rožių aliejus, 
arbatmedžių aliejus ir kvapiųjų kanangų aliejus

 
PRIVALUMAI IR YPATYBĖS
• Ramina, drėkina ir minkština sausą odą. 

• Užtikrina odos drėgmę. 

• Palaiko sveiką odą. 

• Tinka jautriai odai.

• Suteikia ilgalaikį drėkinimą. 

• Universali, paprasta naudoti priemonė. 

• Sudėtyje nėra parabenų, ftalatų, petrochemikalų, 
medžiagų, išgaunamų iš gyvūnų, sintetinių 
konservantų, kvapiklių ar dažiklių. 

• Veganiškas produktas, netestuotas su gyvūnais. 

 
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
• Tinka tepti lūpas, nagų odeles, alkūnes, kelius ir 

kitas sausas odos vietas. 

 
INSTRUKCIJOS
Tepkite odą pagal poreikį. Gali būti papildomai 
naudojami eteriniai aliejai (pagal pageidavimą).  
Jei papildomai naudojate eterinius aliejus, jais 
pirmiausia tepkite odą. 

 
ĮSPĖJIMAS
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui.
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ROSE OINTMENTTM

K. Ar šiame produkte yra glitimo ar kitų iš glitimo 
išgautų ingredientų?

A. Nors tarp ingredientų nėra medžiagų, turinčių  
glitimo, tačiau šis produktas nėra paženklintas kaip 
neturintis glitimo.  

 
K. Ar derėtų vengti naudoti „Rose Ointment“ tepalą tam 
tikrose vietose?

A. Šiuo produktu galite tepti pageidaujamas kūno vietas. 
Tačiau netepkite karščio sudirgintos odos. 

 
K. Ar „Rose Ointment“ tepalas yra vegetariškas / 
veganiškas produktas? 

A. Taip, „Rose Ointment“ tepalas yra tiek vegetariškas, 
tiek veganiškas produktas. 

 

K. „Rose Ointment“ tepalas atrodo kietos vaško 
konsistencijos. Ar tai normalu? 

A. Taip, šis gaminys įprastai turi tokią konsistenciją. 
Gamybos metu tepalai supilami tuomet, kai jie būna 
skystos, karštos būsenos. Kai gaminys atvėsta, iš jo 
susiformuoja kieta vaško konsistencija. Švelniai pirštais 
šiuo produktu įtepdami odą, pastebėsite, kad jis 
pasižymi tepalo konsistencija. 

 
K. Kur gaminamas produktas „Rose Ointment“? 

A. „Rose Ointment“ tepalas gaminamas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. 

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
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