Produktový list

Havlíkova ranní maska čistící
Tříminutová ranní čistící maska pro
všechny typy pleti
Assoc. Prof. Dr. Ing. Anton FOJTÍK, CSc.
(Biomedicínské aplikace)

Ekozahrady oblasti Podblanicka
Farma Dolejší Mlýn, Kamberk 82
Důsledně dbáme
na čas sběru našich bylin

50 ml/ 1,67 fl. oz.
FILOZOFIE PRODUKTU: VŠE, CO JE MENŠÍ NEŽ PÓRY, DO POKOŽKY PRONIKÁ
Ráno je pokožka vysušená a málo hydratovaná. Pokožku většinou jen omyjeme vodou nebo ji otřeme pleťovou
vodou a naneseme krém. Pokud přidáme jeden krok do našeho programu péče, dodáme pleti hned ráno
potřebnou dávku výživy a vitaminů.
obsahuje látky

Složka
Konopný olej

• olej harmonizuje stav kožních buněk
• vyrovnává pH pokožky
• pomáhá obnovovat přirozený ochranný mikrofilm a následně  
zvyšuje odolnost pokožky vůči negativnímu působení okolního
prostředí  
• je hypoalergenní
• pomáhá zejména při akné, atopickém ekzému či lupénce.
• Zlepšuje stav pleti.

cannabidiol (CBD), vysoký
podíl vitamínu E, který  chrání
buněčné membrány před
poškozením volnými radikály.
Obsahuje látku ze skupiny
cannabinoidů - cannabidiol
(CBD), který má protizánětlivé
účinky.

Olivový olej

• Udržuje hydrataci pokožky po dobu osmi hodin  - pokud ho
používáte alespoň dvakrát denně, dodá kůži zdravý jas.
• Dokonce vykazuje i antibakteriální účinky a vyrovnává pH pleti.
• Zpomaluje proces stárnutí. Prospívá pleti i vlasům.

Obsahuje antioxidanty a vitaminy
(např. skupiny A, D, E a K).
Pomáhá snižovat hladinu tzv.
špatného cholesterolu, podporuje
trávení a absorpci vápníku.

Rozmarýnový olej

• aroma  oživí smysly a pozvedne náladu.
• odvar slouží k čištění mastné pleti, vysušuje vyrážky a čistí póry. V
podobě tinktury zlepšuje prokrvení pokožky.
• uvolňuje ztuhlé svaly

Obsahuje 1 až 2% silice  
diterpenové hořčiny (pikrosalvin,
rosmanol, rosmadial aj.), kyselinu
ursulovou, oleanovou, kávovou,
chlorgenovou a rozmarýnovou,
třísloviny (až 8%) a další látky.

Levandulový olej

• použití  esenciálního oleje z levandule zmírňuje  účinky stárnutí,
regeneruje a vyživuje pokožku
• levandulový olej Vám přinese úlevu
• má zklidňující účinky na nervovou soustavu.

tradiční léčivá a aromatická
rostlina. Drogou je květ, který
obsahuje třísloviny a silice s
několika terpeny, působící
fytoncidně.

Co je fytoncidní ? Léčivo rostlinného původu
– látka nebo droga, která brání růstu
mikroorganismů (rostlinné antibiotikum).

Ingredients Aqua

Glycerin
(humektant)

Coco-Caprylate/Caprate
(přírodní emolient)

Cannabis Sativa Leaf/Stem Extract without
THC (konopí seté)

Alcohol Denat.

Glyceryl Stearate Citrate
(přírodní emulgátor)

Glyceryl Stearate
(přírodní emulgátor)

Olea Europaea Fruit Oil
(olivovník evropský)

Cannabis Sativa Seed Oil
(konopný olej)

Cetyl Alcohol
(přírodní regulátor viskozity)

Polyglyceryl-3 Stearate
(přírodní emulgátor)

Glyceryl Caprylate
(přírodní emolient)

Rosmarinus Officinalis Leaf Oil
(rozmarýnový olej)

D-Limonene
(z přírodních éterických olejů)

Citrus Limon Peel Oil
(olej citroníku)

Lavandula Angustifolia Oil
(levandulový olej)

Linalool
(z přírodních éterických olejů)

Sodium Hydroxide
(regulátor pH)

(pitná voda)

Proč ranní maska?
Ve velkých městech je pleť každodenně vystavena prachu, elektronickému smogu a dalším nežádoucím
exhalacím, jejichž částice pronikají póry do pokožky a velmi zatěžují a poškozují pleť.
Přirozená regenerační schopnost pleti, která mimo jiné zahrnuje i vyloučení nečistot, není dostačující. Pleť je
povadlá, zašedlá a objevují se předčasné vrásky a různé nerovnosti pleti.
Pokud ráno věnujete 3 minuty času očištění pleti ranní maskou, odměnou Vám bude krásná, rozjasněná a zdravá
pleť.
Ranní maska Vám vyčistí pleť od nečistot, mazu i potu a zároveň ji vyživí, hydratuje a dokonale připraví na nový
den.
Jak masku používat?
• Naneseme ráno po probuzení na ještě nevyčištěnou a neomytou pleť.
• Necháme působit 3 minuty a opláchneme vodou.
• Následně aplikujeme vhodný denní krém.
Výsledek:
Již po prvním použití pocítíte, jak je Vaše pleť svěží, rozjasněná a dokonale připravená na celý Váš den.

Logistické údaje Název

Ean

Havlíkova ranní maska čisticí 10 ml

8594177410165

Havlíkova ranní maska čisticí 50 ml

8594177410042

Havlíkova ranní maska čisticí 150ml

8594177410189

Více informací a možnost objednání na www.havlikovaapoteka.cz
nebo na e-mailu info@havlikovaapoteka.cz.

