
PRZECHOWYWANIE
Przechowuj w chłodnym, zacienionym miejscu.

SKŁADNIKI
Wosk z nasion słonecznika (Helianthus annuus), 
masło z nasion Astrocaryum murumuru, trójgliceryd 
kaprylowo-kaprynowy, olej z nasion słonecznika 
(Helianthus annuus), olej z nasion malin (Rubus 
idaeus), olej z nasion rącznika pospolitego (Ricinus 
communis), olej z nasion jojoba (Simmondsia 
chinensis), olej z nasion maruli (Sclerocarya birrea), 
olej z awokado (Persea gratissima), olej z nasion 
arganii żelaznej (Argania spinosa), wosk ze skórki 
owocu sumaka lakowego (Rhus verniciflua), olej 
z nasion marakui (Passiflora edulis), tokoferol, ekstrakt 
z nasion dzikiej róży (Rosa canina), olej z nasion 
granatu (Punica granatum), gliceryna, olej z owoców 
rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides), 
olejek z palczatki imbirowej (Cymbopogon martini)*, 
olejek z paczulki wonnej (Pogostemon cablin)*, 
olejek z nasion kolendry (Coriandrum sativum)*, 
olejek z mirry (Commiphora myrrha)*, ekstrakt 
z nasion winogrona (Vitis vinifera), olejek ze skórki 
bergamotki (Citrus aurantium bergamia)* (wolny od 
furanokumaryny), olejek z nasion marchwi zwyczajnej 
(Daucus carota sativa)*, olejek z liści drzewa 
herbacianego (Melaleuca alternifolia)*, palmitynian 
askorbylu, olejek z kwiatów jagodlinu wonnego 
(Cananga odorata)*, olejek z kwiatów geranium 
(Pelargonium graveolens)*, olejek z kwiatów róży  
(Rosa damascena)*.

*100% czysty olejek eteryczny 

Produkt zawiera składniki pochodzące z soi 

OPIS PRODUKTU
Maść Rose Ointment koi i głęboko nawilża skórę dzięki 
luksusowym składnikom roślinnym oraz czystym 
olejkom eterycznym z róży, drzewa herbacianego 
i jagodlinu wonnego. Ten łatwy w użyciu, uniwersalny 
produkt o konsystencji balsamu można stosować na 
usta, skórki przy paznokciach, łokcie, kolana i inne 
suche obszary skóry. Olejek eteryczny z róży poprawia 
teksturę skóry, a drzewo herbaciane pomaga pozbyć 
się uczucia szorstkości.

 
KLUCZOWE SKŁADNIKI
Olej i wosk z nasion słonecznika, jojoba, olej z nasion 
malin, olej z awokado, olejki eteryczne z róży, drzewa 
herbacianego i jagodlinu wonnego

 
WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI
• Koi, nawilża i zmiękcza suchą skórę. 

• Zatrzymuje wodę wewnątrz skóry i odbudowuje 
warstwę ochronną. 

• Pomaga zadbać o zdrowy wygląd skóry. 

• Produkt opracowany z myślą o skórze wrażliwej. 

• Zapewnia długotrwałe nawilżenie. 

• Łatwy w użyciu i uniwersalny. 

• Nie zawiera parabenów, ftalanów, substancji 
petrochemicznych, składników pochodzenia 
zwierzęcego, sztucznych konserwantów, 
syntetycznych substancji zapachowych ani 
barwników. 

• Produkt wegański, nietestowany na zwierzętach. 

 
ZASTOSOWANIE
• Idealny do ust, skórek przy paznokciach, łokci, 

kolan i innych suchych obszarów skóry. 

 
SPOSÓB UŻYCIA
Stosuj na skórę według potrzeb. Możesz połączyć go 
z olejkami eterycznymi. Jeśli używasz również olejków, 
nanieś je na skórę jako pierwsze.

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do 
użytku zewnętrznego.

ROSE OINTMENT
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ROSE OINTMENT

Pytanie: Czy w składzie produktu znajdują się jakieś 
substancje pochodzące z glutenu?

Odpowiedź: Składniki Rose Ointment nie zawierają 
glutenu, jednakże produkt ten nie posiada certyfikatu,  
że jest bezglutenowy. 

 
Pytanie: Czy są jakieś obszary, na których nie powinno 
się stosować maści Rose Ointment?

Odpowiedź: Produkt ten może być stosowany na 
wybrane obszary skóry, nie należy go jednak używać na 
skórę podrażnioną od słońca lub wysokiej temperatury. 

 
Pytanie: Czy produkt Rose Ointment jest wegetariański 
lub wegański?

Odpowiedź: Tak, produkt ten jest zarówno wegetariański, 
jak i wegański. 

 

Pytanie: Produkt ma twardą, woskowatą konsystencję. 
Czy to normalne?

Odpowiedź: Tak, nie ma powodu do zmartwień.  
Produkt zostaje przelany do opakowania w postaci gorącej 
płynnej masy. Podczas chłodzenia zastyga, tworząc 
twardą, woskowatą substancję. Pocierając go palcem 
poczujesz, że przyjmuje bardziej kremową konsystencję. 

 
Pytanie: Gdzie produkowany jest ten produkt?

Odpowiedź: Produkt Rose Ointment wytwarzany jest 
w Stanach Zjednoczonych.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
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