
 

 

Bylinný balzám pro děti 

SLOŽENÍ: 

1. Aqua: Voda. Rozpouští jiné látky. 
 
2. 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.  
 
3. 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. 
 
4. Arachis Hypogaea Oil: Olej z podzemnice olejné. Z organické farmy. Chrání pokožku, zjemňuje pokožku. Bohatý na 
vitamin E. 
 
5. Glycerin: Rostlinného původu. Rozpouští jiné látky, činí pleť hladší a pomáhá ji hydratovat. 
 
6. 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.  
 
7. Calendula Officinalis Extract: Výtažek z květu měsíčku lékařského. Z organické farmy. Má hojivé účinky, zjemňuje a 
vyhlazuje pokožku.  
 
8. Cetyl Alcohol: Vyrábí se z  rostlinných olejů (kokosový, palmový atd.) Pomáhá sloučit nemísitelné kapaliny a snižuje 
průhlednost kosmetiky. Zjemňuje a vyhlazuje pokožku.  
 
9. Cera Alba: Včelí vosk. Z organické farmy. Změkčuje a zjemňuje kůži. 
 
10. Simmondsia Chinensis Oil: Olej ze semen jojoby. Původem z organické farmy. K pokožce velmi přátelský, dobře se 
vstřebává, aniž by zanechal mastný film, bohatý na minerály a vitamin E.  
 
11. Butyrospermum Parkii Butter: Bambucké máslo. Z organické farmy. Změkčuje a zjemňuje pokožku, zrychluje 
proces hojení, velmi tolerován. 
 
12. Titanium Dioxide: Minerál. Chrání před UV zářením. Ochranný faktor 15. 
 
13. Carthamus Tinctorius Oil: Olej ze světlice barvířské. Z organické farmy. Změkčuje a zjemňuje pokožku. 
 
14. Melilotus Officinalis Extract: Výtažek z komonice lékařské. Z organické farmy. Zklidňuje pokožku. Zabraňuje infekci 
 
15. Viola Tricolor Extract: Výtažek z violky trojbarevné (macešky). Z organické farmy. Chrání kůži před škodlivými 
vnějšími vlivy. 
 
16. Leptospermum Scoparium Oil: Olej z balmínu metlatého. Z organické farmy. Tonizující účinky. Doporučován pro 
problematickou pleť. 
 
17. Hydrolyzed Sweet Almond Protein: Hydrolyzovaná bílkovina ze sladké mandle. Zjemňuje pokožku. 
 
18. Allantoin: Složka rostlinného původu. Zjemňuje a vyhlazuje pokožku, podporuje hojení ran, urychluje regeneraci 
buněk a podporuje jejich stavbu, vyhlazuje hrubou a popraskanou pokožku. 
 
19. Xanthan Gum: Vyrábí se z hnědých mořských řas. Stabilizuje emulze a tvoří konzistenci gelu.  
 
20. Ascorbyl Palmitate: Jedná se o vitamin C, který je vytvořen z kyseliny askorbové a palmitové kyseliny. Má hojivé 
účinky, podporuje obnovu buněk, chrání kůži před volnými radikály, vyhlazuje pokožku.  
 
21. Tocopheryl Acetate: Forma vitaminu E. Chrání pokožku před škodlivými vnějšími vlivy. Hojivé účinky. 
 



 

 

22. Sorbitan Stearate: Emulgátor rostlinného původu. Šetrný k pokožce i k přírodě. 
 
23. Glycyrrhiza Glabra Extract: Výtažek z lékořice lysé. Z organické farmy. Hydratující účinky. 
 
24. Sodium Benzoate: Je to sodná sůl. Brání rozvoji mikroorganizmů v kosmetice a tím ji konzervuje. 


