
DEPOZITARE 
A se păstra într-un loc întunecos și răcoros.

 

INGREDIENTE 
Ceară de semințe de floarea soarelui (Helianthus 
annuus), unt de semințe de Astrocaryum murumuru, 
triglicerice caprilice/ caprice, ulei de semințe de 
floarea soarelui (Helianthus annuus), ulei de semințe 
de zmeură (Rubus idaeus), ulei de semințe de ricin 
(Ricinus communis), ulei de semințe de jojoba 
(Simmondsia chinensis), ulei de semințe din arborele 
elefanților (Sclerocarya birrea), ulei de avocado 
(Persea gratissima), ulei de semințe de argan 
(Argania spinosa), ulei de coji de Rhus verniciflua, 
ulei de semințe de fructul pasiunii (Passiflora edulis), 
tocoferoli, extract de semințe de măceș (Rosa canina), 
ulei de semințe de rodii (Punica granatum), glicerină, 
ulei de cătină (Hippophae rhamnoides), ulei de 
palmarosa (Cymbopogon martini)*, ulei de semințe 
de coriandru, ulei de smirnă (Commiphora myrrha), 
ulei de sâmburi de struguri (vitis vinifera), ulei de 
coji de bergamote (Citrus aurantium bergamia)(fără 
furocumarine)*, ulei de semințe de morcovi (Daucus 
carota sativa)*, ulei de frunze de arbore de ceai 
(Melaleuca alternifolia)*, palmitat de ascorbil, ulei 
de flori de ylang ylang (Cananga odorata)*, ulei de 
flori de mușcate (Pelagornium graveleons)*, ulei de 
trandafiri (Rosa damascena)*. 

* ulei esențial 100% pur  

Conține soia  

SCURTĂ PREZENTARE 

Balsamul Rose Ointment hidratează intens pielea cu 
plante de calitate superioară și uleiuri esențiale pure  
ca cele de trandafiri, arbore de ceai și ylang ylang.   
Ușor de utilizat și multifuncțional, acest balsam 
luxuriant este perfect pentru a fi utilizat pe buze, 
cuticule, coate, genunchi și ale zone cu piele uscată.  
Uleiul esențial de trandafiri îmbunătățește textura pielii, 
în timp ce cel de arbore de ceai (Melaleuca Alternifolia) 
ajută la hidratarea pielii aspre.

INGREDIENTE DE BAZĂ 
Ulei și ceară de floarea soarelui, ulei de jojoba, ulei de 
semințe de zmeură, ulei de avocado, uleiuri esențiale de 
trandafiri, arbore de ceai și ylang ylang 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 
• Calmează, hidratează și înmoaie pielea uscată.  

• Hidratează tenul și reface bariera protectoare  
a pielii.  

• Susține aspectul sănătos al pielii  

• Formulat pentru pielea sensibilă.  

• Oferă hidratare durabilă.  

• Ușor de utilizat și multifuncțional.  

• Formulat fără parabeni, ftalați, petrochimicale, 
ingrediente animale, conservanți, parfumuri sau 
coloranți sintetici.  

• Vegan și netestat pe animale.  

UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Perfect pentru a fi utilizat pe buze, cuticule, coate, 

genunchi și alte zone uscate ale pielii.  

INSTRUCȚIUNI 
A se aplica pe piele, după cum e necesar. Poate fi 
utilizat cu sau fără uleiuri esențiale. Dacă utilizezi  
uleiuri esențiale, aplică întâi uleiurile pe piele.

AVERTISMENTE 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz 
extern.
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ROSE OINTMENT

Î. Conține balsamul Rose Ointment gluten sau 
ingrediente derivate din gluten? 

R. Deși nu conține ingrediente care au gluten, balsamul 
Rose Ointment nu a fost certificat ca fiind fără gluten.  

 
Î. Sunt anumite zone ale pielii pe care nu ar trebui să 
utilizez balsamul Rose Ointment?  

R. Balsamul Rose Ointment poate fi aplicat pe zonele 
dorite ale pielii.  A nu se utiliza pe pielea fierbinte.  

 
Î. Este balsamul Rose Ointment vegetarian și/sau vegan? 

R. Da, balsamul Rose Ointment este considerat 
vegetarian și vegan.  

 

Î. Balsamul Rose Ointment are un aspect ca de ceară.   
E normal?  

R. Da, această consistență a balsamului e tipică.  
Balsamurile sunt umplute când sunt în formă de lichid 
fierbinte.  Când produsul se răcește, formează o 
substanță ceroasă.  Pe măsură ce masezi produsul cu 
degetele, acesta va avea o consistență mai moale.  

 
Î. Unde este fabricat balsamul Rose Ointment? 

R. Balsamul Rose Ointment este fabricat în Statele Unite 
ale Americii. 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE 
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