
 

 

Organický sprej na vlasy s pomerančem a jojobou 

 

SLOŽENÍ: 

1. Aqua: Voda. Rozpouští jiné látky. 

2. Thymus Vulgaris Extract: Výtažek z tymiánu obecného. Má hojivé účinky. Z organické farmy. 

3. Salvia Officinalis Extract: Výtažek ze šalvěje lékařské. Z organické farmy. Udržuje pokožku v dobrém stavu. Chrání 
kůži před škodlivými vnějšími vlivy. Chrání před vznikem lupů. Napomáhá hojení pokožky hlavy. 

4. Simmondsia Chinensis Oil: Výtažek ze semen jojoby. Původem z organické farmy. Dobře se vstřebává, aniž by 
zanechal mastný film, bohatý na minerály a vitamin E.  

5. Citrus Sinensis Oil: Olej z pomeranče. Z organické farmy. Vyživuje vlasy. 

6. Glycerin: Rostlinného původu. Rozpouští jiné látky, napomáhá hydrataci. 

7. Coco Glucoside: Tenzid vyráběný ze sušené dužiny  kokosu. Tento jemný čistič je biologicky odbouratelný, 
netoxický, nezanechává zbytky a je určen pro obzvláště citlivou pokožku. 

8. Glycyrrhiza Glabra Extract: Výtažek z lékořice lysé. Hydratující účinky. 

9. Ascorbic Acid: Je to vitamin C. Antioxidant, pomáhá hojení ran, stabilizuje PH pokožky, posiluje imunitní systém, 
podporuje obnovu buněk, vyhlazuje pokožku, chrání před volnými radikály.  

10. Pantothenic Acid: Je to vitamin B5 a nachází se v různých rostlinných i živočišných původech. V přírodní kosmetice 
je rostlinného původu. I její název pochází s řečtiny „všude se nacházející“. Vyhlazuje pokožku, obnovuje buňky a má 
hojivé účinky.  

11. Potassium Sorbate: Sorban draselný. Brání v rozvoji mikroorganizmů v kosmetice a tím ji konzervuje. Vyskytuje se 
například v nezralém ovoci. 

12. Sodium Benzoate: Je to sodná sůl. Brání rozvoji mikroorganizmů v kosmetice a tím ji konzervuje. 

13. Citrus Aurantium Dulcis Oil: Olej z pomeranče červeného. Z organické farmy. Velmi dobře působí na vlasy. 
Antibakteriální účinky. 

14. Tocopherol: Vitamin E. Zvyšuje vlhkost pokožky, vyhlazuje drobné vrásky, zabraňuje infekci, udržuje pokožku 
hebkou, má hojivé účinky, působí proti stárnutí  a chrání před přirozeným světlem (až SPF 10).  

15. Cedrus Atlantica Oil: Olej z cedru atlantského. Z organické farmy. Regenerující účinky na vlasy. 


