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Pokožka rukou bývá často při výkonu povolání kadeřnice, keramičky, tiskaře, autome-
chanika, instalatéra atd., znečišťována různými technologickými či jinými nečistotami 
a následně navíc „trestána“ agresivními mycími tenzidovými prostředky. Profesní ekzémy 
a podobné problémy jsou pak nežádaným, ale každodenním průvodcem. Zejména této 
části populace je určen regenerační krém MYRHEA. Dopřejte svým rukám relaxaci, využijte 
vynikajících regeneračních účinků třezalkového macerátu a dalších účinných látek obsaže-
ných v tomto přípravku. MYRHEA je velmi kvalitní polomastný multivitaminový speciální 
krém určený ke kosmetické péči extrémně namáhané pokožky rukou. Účinné biokomplexy, 
především třezalkový olej, obsažené v tomto přípravku zaručují jedinečné regenerační 
vlastnosti krému. Další účinné složky krému MYRHEA způsobují zklidnění ošetřené 
pokožky a poskytují ochranu vašim rukám. Přípravek díky svým vysokým regeneračním 
schopnostem výrazně přispívá k pěstění pokožky tím nejpřirozenějším a nejpřijatelnějším 
způsobem.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: z vlašských ořechů, jojobový, sójový, bambucké 
máslo, třezalkový macerát. Včelí vosk. Emulgátory. Lecitin. Éterické oleje: myrhový, levan-
dulový, citronový. Vitaminy: A, E, F, C. Betakaroten, pantenol. Kyselina mléčná, alantoin. 
Glycerin. Destilovaná voda.

Použití: Po umytí naneseme na pokožku potřebné množství krému a jemně vetřeme. 
Po aplikaci se pokožka neleskne.

MYRHEA
Bylinkový krém pro péči o pokožku rukou

Objednací číslo: 1703

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

INCI: Aqua, Hypericum perforatum Flower Extract, Glycine soja Oil, 
Cetearyl alcohol, Hypericum perforatum Flower Extract, Glycerin, 
Lecithin, Butyrospermum parkii Butter, Juglans regia Seed Oil, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Tocopheryl acetat, Panthenol, Sodium 
cetearyl sulfate, Cera flava, Lavandula angustifolia Oil, Citrus limon 
Peel Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Retinyl palmitate, Urea, 
Lactic Acid, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus 
officinalis Leaf Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, 
Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Melaleuca 
alternifolia Leaf Oil, Allantoin, Commiphora myrrha Oil

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


