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Balzám WINTERSHEA je vhodným přípravkem při projevech pokožky nazvaných „chla-
dová alergie“. Díky skutečnosti, že tento negativní projev je vyvoláván nikoli hmotným, 
ale fyzikálním faktorem, se tedy lze domnívat, že nejspíše nebude v pořádku termoregu-
lační systém organismu. V souvislosti s tím se připojují problémy látkové výměny, a na to 
imunitní systém reaguje po svém. Z hlediska kosmetického ošetření je vhodné pokožku 
chránit jemným, nedráždivým, bezvodým a protizánětlivým přípravkem. WINTERSHEA 
tyto podmínky splňuje, a nabízí tak postiženým alespoň částečnou pomoc.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje a másla: jojobový olej, bambucké máslo.  
Třezalkový macerát. Lecitin. Éterické oleje: levandulový, růžový, rozmarýnový,  
meduňkový, z jalovcových bobulí atd. Vitamin A, E, F. 

Použití: Před odchodem do chladného prostředí ošetříme ruce a obličej balzámem 
WINTERSHEA.

Tip: Na podpoření termoregulace a posílení imunitního systému lze doporučit otužování. 
Vhodným doplňkem by mohl být i ELEUTHEROCOCC EXTRAKT, jenž je díky bylince, ze 
které se vyrábí, známý právě schopností posilovat imunitní systém a zlepšovat adaptabi-
litu na klimatické podmínky.

WINTERSHEA
Bezvodý krém vhodný o péči o pokožku za sychra‑
vého počasí

Objednací číslo: 2802

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Aqua, Linum usitatissimum Seed Oil, 90% Cetearyl alcohol, 
10% Sodium cetearyl sulfate, Maris Sal, Glycine soja Oil, Glycerin, 
Glyceryl stearate SE, Panthenol, Simmondsia chinensis Seed Oil, 
Lecithin, Cera flava, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Lactic Acid, 
Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula 
hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Rosa damascena 
Flower Oil, Thymus serpillum Oil, Eugenia caryophyllus Leaf Oil, 
Piper nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Eugenol, Limonene, 
Tocopheryl acetate, Allantoin, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, 
Linalool, Citronellol, Geraniol, Citral

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).


