
 

 

Tělové mléko fit 

 

SLOŽENÍ: 

1. Aqua: Voda. Rozpouští jiné látky. 
 
2. Glycine Soja Oil: Olej získávaný ze sójových bobů. Z organické farmy. Zjemňuje a změkčuje pokožku. 
 
3. Glycerin:  Rostlinného původu. Rozpouští jiné látky, činí pleť hladší a pomáhá ji hydratovat. 
 
4. Glyceryl Stearate:  Jedná se o emulgátor rostlinného původu. Vzniká sloučením kyseliny z rostlin a glycerolu, který 
se připravuje pomocí kvasinek z přírodních tuků. Používá se, aby smíchal dvě neslučitelně kapaliny, jako je olej a voda 
a vytvořil emulzi. Zjemňuje a vyhlazuje pokožku. 
 
5. Helianthus Tuberosus Extract: Jedná se o extrakt ze slunečnice topinambur. Původem z organické farmy. Udržuje 
pokožku v dobrém stavu.  
 
6. Sesamum Indicum Oil: Jedná se o olej ze semen sezamu indického, původem z organické farmy. Zjemňuje a 
vyhlazuje pokožku, udržuje ji v dobrém stavu, podporuje hojení, účinně bojuje proti toxinům, pohlcuje UV záření.  
 
7. Ricinus Communis Oil: Olej ze skočce obecného. Z organické farmy. Hydratuje pokožku, zanechává ji jemnou a 
pružnou. Vyhlazuje. 
 
8. Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract: Výtažek ze lnu setého. Z organické farmy. Vyhlazuje pokožku, snižuje 
svědění (určen pro hodně přecitlivělou pokožku) pečuje o suchou a šupinatou kůži.  
 
9. Theobroma Cacao Butter:   Je to nažloutlá tuhá látka získaná z pražených semen kakaovníku pravého, tuto látku 
znamé jako kakaové máslo. Z organické farmy. Zjemňuje a vyhlazuje pokožku, je velmi přátelský k pokožce a rychle se 
vstřebává. 
 
10. Achillea Millefolium Extract: Je to výtažek z řebříčku obecného. Z organické farmy. Antibakteriální, vytváří pocit 
pohody na pokožce, dodává příjemnou svěžest. 
 
11. Xanthan Gum:  Vyrábí se z hnědých mořských řas. Stabilizuje emulze a tvoří konzistenci gelu.  
 
12. Tocopheryl Acetate: Forma vitaminu E. Chrání pokožku před škodlivými vnějšími vlivy. Hojivé účinky. 
 
13. Coffea Arabica Seed Extract: Výtažek z kávovníku arabského. Z organické farmy. Reguluje metabolismus. Udržuje 
pokožku v dobrém stavu. 
 
14. Hydrolyzed Collagen: Hydrolyzovaný kolagen. Zpomaluje proces stárnutí kůže, zpevňuje, vyhlazuje a omlazuje 
pokožku. 
 
15. Allantoin: Složka rostlinného původu. Zjemňuje a vyhlazuje pokožku, podporuje hojení ran, urychluje regeneraci 
buněk a podporuje jejich stavbu, vyhlazuje hrubou a popraskanou pokožku. 
 
16. Pantothenic Acid: Je to vitamin B5 a nachází se v různých rostlinných i živočišných původech. I její název pochází s 
řečtiny „všude se nacházejicí“. U přírodní kosmetiky – rostlinný původ. Vyhlazuje pokožku, obnovuje buňky a má 
hojivé účinky.   
 
17. Nicotinamide:  Niacin nebo-li vitamin B3. Vyhlazuje pokožku, rozšiřuje cévy, podporuje krevní oběh a obnovu 
buněk.  
 
18. Retinyl Palmitate: Jedná se o vitamin A. Působí proti škodlivým účinkům volných radikálů, a tak zpomaluje stárnutí 
pokožky, zlepšuje elastičnost kůže, zvyšuje odolnost kůže a sliznic proti infekci.  
 
19. L-Carnitine: Složka, která aktivně působí proti celulitidě. Udržuje pokožku čistou. 



 

 

 
20. Benzyl Alcohol: Tato látka se vyskytuje ve vonných květech, rozpouští jiné látky, bráni rozvoji mikroorganizmů v 
kosmetice, je tak dobře snášenlivá, že může být i v očních kapkách. 
 
21. Rosmarinus Officinalis Oil: Olej z listů rozmarýnu lékařského. Rostlinného původu z organické farmy. Snižuje 
aktivitu mikroorganizmů na kůži, stimulující a podporující krevní oběh, dává příjemnou svěžest na kůži.  
 
22. Benzoic Acid: Benzoové kyseliny se vyskytují v mnoha druzích ovoce, rostlin a plodů. Brání rozvoji mikroorganizmů 
v kosmetice. 
 
23. Citrus Grandis Oil: Olej z pomela. Z organické farmy. Působí jako tonikum. Udržuje pokožku v dobrém stavu. 
 
24. Sorbic Acid: Je to bílý prášek volně dostupný v přírodě např. v bobulích horských stromů - jeřábů. Brání rozvoji 
mikroorganizmů v kosmetice a je to nejméně škodlivý konzervant ze všech.  
 
25. Parfum (Natural Essential Oils): Parfém z esenciálních přírodních olejů. Zbavuje nepříjemných zápachů. 
 
26. Cupressus Sempervirens Oil: Olej z cypřiše stálezeleného. Z organické farmy. Působí antisepticky. Napomáhá k 
zeštíhlení. 
 
27. Folic Acid: Kyselina listová. Udržuje pokožku v dobrém stavu. 
 
28. Elettaria Cardamomum Oil: Olej z kardamovníku obecného. Uklidňuje, působí antisepticky. 
 


