
 

 

Organický jojobový balzám pro lesk vlasů 

 

SLOŽENÍ: 

1. Aqua: Voda. Rozpouští jiné látky. 
 
2. 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.  
 
3.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.  
 
4.Cetearyl Glucoside: Cukrový tenzid. Rostlinného původu. Čistí a vyhlazuje pokožku. 
 
5.Cetearyl Alcohol: Emulgátor. Rostlinného původu. Zjemňuje a vyhlazuje pokožku. Povolený v certifikované přírodní 
kosmetice. Zvyšuje nebo snižuje viskozitu produktu. 
 
6.Simmondsia Chinensis Oil: Výtažek 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.  
 
7. Glycerin:  Rostlinného původu. Rozpouští jiné látky, činí pleť hladší a pomáhá ji hydratovat. 
 
8.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.   
 
9.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).  
 
10. 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. 
 
11.Benzoic Acid:  Benzoové kyseliny se vyskytují v mnoha druzích ovoce, rostlin a plodů. Brání rozvoji mikroorganizmů 
v kosmetice. 
 
12.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.  
 
13.Xanthan Gum:  Vyrábí se z hnědých mořských řas. Stabilizuje emulze a tvoří konzistenci gelu.  
 
14. Melissa Officinalis Oil: Olej získaný z meduňky lékařské. Z organické farmy. Uklidňuje podrážděnou pokožku. 
Chrání pokožku. 
 
15.Citric Acid: Kyselina citrónová. Rostlinného původu. Stabilizuje pH v kosmetice. Změkčuje pokožku. 
 
16. Citrus Aurantium Amara Oil: Olej z citroníku hořkého. Z organické farmy. Působí antisepticky a udržuje pokožku v 
dobrém stavu. 

 


