
LESK NA RTY
GLUTEN-FREE – „bezlepkové“ 

KLÍČOVÉ SLOŽKY DOMÁCÍ PÉČE

UVĚDOMĚLÉ ZDROJE

VÝHODY

PROFESIONÁLNÍ PÉČE

Certifikované organické kakaové máslo pomáhá
omladit a hydratovat rty.

Pomocí aplikátoru na rty naneste jednu vrstvu na celé rty
pro vysoký lesk a vlhkost. Pro lepší zakrytí naneste druhou
vrstvu. 

Biologicky odbouratelné; bez glutenů, parabenů, sulfátů,
parfémů, petrochemikálií, ftalátů, GMO a triklosanů.

Jemné složení, které je „bezlepkové“ vyživuje i ty nejcitlivější rty.

Aplikujte jednu vrstvu na celé rty po kosmetické masce, masáži
či kosmetickém ošetření.

Certifikovaný organický kokosový olej poskytuje vysokou
koncentraci vitamínu E pod názvem "tokotrienoly".
Je známo také tím, že se snadno vstřebává do vrstev
kůže a udržuje i ty nejsušší rty hydratované.

Každý odstín obsahuje krystaly, jež vytváří duhové účinky.

Certifikované organické bambucké máslo se používá
ke zvlhčující a změkčující péči u nejsušších rtů.

Obohaceno o antioxidanty, jako je například rozmarýnový olej,
sezamový olej, tymiánový olej a olivový olej  chrání rty před vol-
nými radikály.

Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax. Veganský vosk
použitý ve složení nahrazuje  včelí vosk. Neobsahuje
ropné látky a je přirozeně získaný z rostlin Euphorbia
cerifera, což je rostlina, která roste v severním středním
Mexiku a v Texasu oblasti  Big Bend.

Vysoký  lesk a nelepkavé složení hydratuje a omlazuje i ty nejsušší
rty.

Brassica campestris  čistý rostlinný olej z tuřínové hořčice,
jež je biologicky odbouratelný. Brassica campestris má
silný film, jež tvoří vlastnosti, které poskytují ochranu rtů
a udržuje jejich vlhkost. Což je známo jako odolná složka
proti klimatizaci, vodě a otírání.

Veganské SpaRitual lesky na rty jsou vyrobeny pomocí certifiko-
vaných organických složek jako jsou kakaové máslo, sezamový
olej, kokosový olej a bambucké máslo, které přirozeně zvlhčují,
omlazují a pečují o rty. S příchutí ovocných olejů a obohaceno
vitamínem E a antioxidanty poskytují ochranu před volnými ra-
dikály. K dispozici  jsou ve čtyřech duhových barvách, které od-
povídají Vašim oblíbeným SpaRitual lakům na nehty. Neobsahují
parabeny, sulfáty, parfémy, petrochemikálie a ftaláty.

Gluten free – „Bezlepkové“

SpaRitual lesky na rty jsou 100% Gluten-Free „bezlepkové“,
což znamená, že neobsahují pšenici, žito a deriváty z ječmene.
Mnoho lidí je citlivých na lepek, ani o tom neví. Některé spo-
lečné  příznaky alergií na lepek mohou zahrnovat akné, ekzém,
bolesti hlavy, deprese, únavu a nepříjemné pocity v břiše.
U těch, kteří jsou citliví na lepek je potřeba, aby se ujistili, že
produkty používané v blízkosti úst, jsou Gluten-Free „bezlep-
kové“ v případě, kdy je produkt konzumován. SpaRitual lesk
na rty je bezpečný a efektivní, zanechává rty přirozeně hydra-
tované.


