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Relaxujte...
Dopřejte svým smyslům tuto kolekci tří přípravků ze série našich nových 

aromaterapeutických výrobků do koupele: Relaxační soli do koupele, Relaxačního 

sprchového gelu a Relaxačního masážního mléka. Používejte je společně a nebo 

každý samostatně a užijte si aromaterapeutickou koupel v pohodlí vašeho 

domova!

Doprajte svojim zmyslom túto kolekciu troch prípravkov zo série našich nových 

aromaterapeutických výrobkov do kúpeľa: Relaxačnej soli do kúpeľa, Relaxačného 

sprchovacieho gélu a Relaxačného masážneho mlieka. Používajte ich spolu alebo 

každý samostatne a užite si aromaterapeutický kúpeľ v pohodlí vášho domova!



POUŽITÍ
Při napouštění vany vysypte do tekoucí vody přibližně dvě lžíce Relaxační soli. Abyste dosáhli co 

nejlepšího výsledku, nechte sůl v koupeli úplně rozpustit (je-li to třeba, vodu jemně promíchejte).

POUŽITIE
Pri napúšťaní vane vysypte do tečúcej vody približne dve lyžice Relaxačnej soli. Aby ste dosiahli čo 

najlepší výsledok, nechajte soľ do kúpeľa úplne rozpustiť (ak je to potrebné, vodu jemne premiešajte).

R
el

ax
at

io
n

 B
at

h
 S

al
ts

Relaxační sůl do koupele je směsí legendární soli z Mrtvého moře, levandule a dalších esenciálních olejů. 

Relaxačná soľ do kúpeľa je zmesou legendárnej soli z Mŕtveho mora, levandule a ďalších esenciálnych olejov.

Relaxační

sůl do koupele

Relaxačná

soľ do kúpeľa
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POUŽITÍ
Při sprchování nebo při koupeli aplikujte Relaxační sprchový gel pomocí lufy nebo vlhké žínky na 

pokožku. Pro nezapomenutelný zážitek z koupele používejte v kombinaci s Relaxační solí do koupele. 

Tento jedinečný Relaxační sprchový gel vyrobený z aloe vera, esenciálních olejů a ovocných extraktů přináší 

do vaší sprchy profesionální péči o vaši pokožku. Jemně čistí vaši pleť a zanechává příjemný pocit svěžesti po 

celý den.

Relaxační

sprchový gel

POUŽITIE
Pri sprchovaní alebo pri kúpeli aplikujte Relaxačný sprchovací gél pomocou lufy alebo vlhkej špongie na 

pokožku. Pre nezabudnuteľný zážitok z kúpania používajte v kombinácii s Relaxačnou soľou do kúpeľa. 

Tento jedinečný Relaxačný sprchovací gél pozostávajúci z aloe vera, esenciálnych olejov a ovocných 

extraktov prináša do vašej sprchy profesionálnu starostlivosť o vašu pokožku. Jemne čistí vašu pleť a 

zanecháva príjemný pocit sviežosti po celý deň.

Relaxačný

sprchovací  gél



POUŽITÍ
Po koupeli s Relaxační solí do koupele nebo Relaxačním sprchovým gelem jemně osušte svou pokožku 

ručníkem tak, aby zůstala trochu vlhká. Abyste dosáhli pocitu hebké, hedvábně hladké pokožky, aplikujte 

Relaxační masážní mléko a jemně ho vmasírujte do pokožky.

Toto jedinečné Relaxační masážní mléko bylo vytvořeno k použití po koupeli s Relaxační solí do koupele 

nebo Relaxačním sprchovým gelem. Pociťte uklidňující a zvlhčující účinky aloe vera, esenciálních olejů, 

bílého čaje a ovocných extraktů.

Relaxační

masážní mléko

POUŽITIE
Po kúpeli s Relaxačnou soľou do kúpeľa alebo Relaxačným sprchovacím gélom jemne osušte svoju 

pokožku uterákom tak, aby zostala trochu vlhká. Aby ste dosiahli pocit hebkej, hodvábne hladkej pokožky, 

aplikujte Relaxačné masážne mlieko a jemne ho vmasírujte do pokožky.

Toto jedinečné Relaxačné masážne mlieko bolo vytvorené na použitie po kúpeli s Relaxačnou soľou 

do kúpeľa alebo Relaxačným sprchovacím gélom. Pocíťte upokojujúce a zvláčňujúce účinky aloe vera, 

esenciálnych olejov, bieleho čaju a ovocných extraktov.

Relaxačné

masážne mlieko
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RELAXAČNÍ / RELAXAČNÝ 

SPRCHOVÝ GÉL /
SPRCHOVACÍ GÉL  

SLOŽENÍ / ZLOŽENIE

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel), 

Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Water (Aqua), 

Lauramidopropyl Betaine, PEG-80 Sorbitan 

Laurate, Sodium Trideceth Sulfate, PEG-150 

Distearate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, 

Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium 

Laureth-13 Carboxylate, Lavandula Angustifolia 

(Lavender) Oil, Cedrus Atlantica Bark Oil, Citrus 

Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil. 

Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Citrus 

Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract, Glycerin, 

Citric Acid, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, 

Methylisothiazolinone, Fragrance (Parfum).

RELAXAČNÍ / RELAXAČNÁ

SŮL DO KOUPELE /
SOĽ DO KÚPEĽA  

SLOŽENÍ / ZLOŽENIE

Sea Salt (Maris Sal), Lavandula Angustifolia 

(Lavender) Oil, Citrus Aurantium Bergamia 

(Bergamot) Fruit Oil, Cedrus Atlantica Bark Oil, 

Maltodextrin, Hydrated Silica, Fragrance (Parfum).

RELAXAČNÍ / RELAXAČNÉ 

MASÁŽNÍ MLÉKO /
MASÁŽNE MLIEKO  

SLOŽENÍ / ZLOŽENIE

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel), 

Water (Aqua), C12-15 Alkyl Benzoate, Helianthus 

Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ethylhexyl 

Palmitate, Glyceryl Stearate SE, Glyceryl Stearate, 

PEG-100 Stearate, Cyclomethicone, PEG/PPG-

18/18 Dimethicone, Lavandula Angustifolia 

(Lavender) Oil, Citrus Aurantium Bergamia 

(Bergamot) Fruit Oil, Cedrus Atlantica Bark 

Oil, Camellia Sinensis (White Tea) Leaf Extract, 

Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, 

Mimosa Tenuiflora Bark Extract, Glycerin, Arginine, 

Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Polysorbate 

20, Carbomer, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid 

Copolymer, Butylene Glycol, Triethanolamine, 

PVM/MA Copolymer, Hydroxyethylcellulose, 

Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 

Disodium EDTA, Fragrance (Parfum).
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