
AU DRENCH, přísada do koupele ve formě prášku 
Složení : ALANTOIN, Urea. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Vyrobeno v USA 

Upozornění : Pouze pro vnější použití. Používejte pouze podle pokynů. Způsobuje podráždění očí. 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. 

DENATO s.r.o.,Husova 406,Přeštice 334 01, Česká republika 
www.denato.cz,  

Pokyny pro použití a upozornění (česky) 

Pečlivě čtěte!!                               

 

Tento návod na použití obsahuje pokyny pro použití přípravku, důležitá upozornění a varování! 

Návod na použití a důležitá upozornění : 

Přísada do koupele ve formě prášku, která díky svému složení AU komplex (Alantoin + Urea) zajišťuje 

perfektní zvlhčení pokožky. 

Použití: Přidejte jednu čajovou lžičku do vodní lázně na nohy nebo ruce. 

Upozornění: Pouze pro vnější použití. Používejte pouze jako přímé. Způsobuje podráždění očí. Zdraví 

škodlivý při požití. Přerušte používání, pokud dojde k podráždění pokožky. UCHOVÁVEJTE MIMO 

DOSAH DĚTÍ. 

AU Drench je vyroben ze 100% přírodních látek.   

 

Klíčové složky : 

Allantoin 

• Ochrana kůže: používá se ke zklidnění, snížení podráždění a zlepšení hojení 

• Podporuje regeneraci buněk 

• Super zvlhčovač pokožky 

• Zklidňuje pokožku a působí protizánětlivě 

UREA 

• Vlhký magnet na kůži 

• Vysoký hydratační účinek 

• Antimikrobiální vlastnosti 

• Podporuje obnovu pokožky a má protizánětlivé vlastnosti 

 

Náš tip: 

Na suché nohy a popraskané paty použijte dvojnásobnou dávku AU DRENCH v kombinaci s 1-2 

dávkami pumpičkou SOAK-A-LYPTUS 

 

Balení: 91 g / 3.2 oz, 369 g / 13 oz 

 

 

http://www.denato.cz/


AU DRENCH, Prísada do koupele vo forme prášku 
Zloženie : ALANTOIN, Urea.. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Vyrobené v USA 

Upozornenie: Len na vonkajšie použitie. Používajte len podľa pokynov. Spôsobuje podráždenie 
očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

DENATO s.r.o.,Husova 406,Přeštice 334 01, Česká republika 
www.denato.cz, tel.+420777041406 

Pokyny na použitie a upozornenia (slovensky) 

Prečítajte pozorne!! 

 

Tento návod na použitie obsahuje pokyny pre použitie prípravku, dôležité  upozornenia a 
varovania! 

Návod na použitie a dôležité upozornenia : 

Prísada do koupele vo forme prášku, ktorá vďaka svojmu zloženiu AU komplex (Alantoin + Urea) 
zaisťuje dokonalé zvlhčenie pokožky. 

Použitie: Pridajte jednu čajovú lžičku do vodných kúpeľov na nohy alebo ruky. 

Upozornenie: Iba pre vnější použití. Používejte pouze jako přímé. Způsobuje podráždění očí. Zdraví 
škodlivý při požití. Prerušte používanie, pokiaľ dôjde k podráždeniu pokožky. UCHOVÁVEJTE MIMO 
DOSAH DĚTÍ. 

AU Drench sú vyrobené zo 100% prírodných látok. 

Kľúčové zložky: 
Alantoín 
• Ochrana pokožky: používa sa ke zklidnění, snížení podráždění a zlepšenie hojenia 
• Podporuje regeneráciu buniek 
• Super zvlhčovač kože 
• Zklidňuje opatrne a pôsobí protizánětlivo 
UREA 
• Vlhký magnet na koži 
• Vysoký hydratačný účinek 
• Antimikrobiální vlastnosti 
• Podporuje obnovu pokožky a má protizánětlivé vlastnosti 
 
Náš tip: 
Na suché nohy a popraskané paty vyžadujú dvojnásobnú dávku AU DRENCH v kombinácii s 1-2 
dávkami pumpičky SOAK-A-LYPTUS 
 

Balenie: 91 g / 3,2 oz, 369 g / 13 oz 

 

 



AU DRENCH, Additif de bain sous forme de poudre 
Ingrédients : ALANTOIN, Urea.. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Fabriqué aux Etats-Unis 

Remarque : Pour usage externe uniquement. Utilisez uniquement comme indiqué. Provoque 
une irritation des yeux. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

DENATO s.r.o.,Husova 406,Přeštice 334 01, Česká republika 
www.denato.cz, tel.+420777041406 

 

 

S'il vous plaît gardez à l'esprit dépliant! 

Cette brochure contient des informations importantes instructions et 
avertissements! 

 
Additif de bain sous forme de poudre, qui grâce à sa composition AU complexe (Alantoïne + Urée) 

assure une parfaite hydratation de la peau. 

 

Utilisation : Ajoutez une cuillère à café au bain-marie sur vos pieds ou vos mains. 

 

Remarque : Pour usage externe uniquement. Utiliser uniquement en direct. Provoque une irritation 

des yeux. Nocif en cas d'ingestion. Cesser l'utilisation en cas d'irritation de la peau. GARDER HORS DE 

LA PORTÉE DES ENFANTS. 

AU Drench est composé à 100 % de substances naturelles. 

 

Éléments essentiels: 

Allantoïne 

• Protection de la peau : utilisée pour apaiser, réduire les irritations et améliorer la cicatrisation 

• Soutient la régénération cellulaire 

• Super hydratant pour la peau 

• Apaise la peau et a un effet anti-inflammatoire 

URÉE 

• Aimant humide sur la peau 

• Effet hydratant élevé 

• Propriétés antimicrobiennes 

• Favorise le renouvellement de la peau et possède des propriétés anti-inflammatoires 

 

Notre conseil : 

Pour les pieds secs et les talons fendillés, utilisez une double dose d'AU DRENCH en combinaison 

avec 1-2 doses avec une pompe SOAK-A-LYPTUS 

 

Conditionnement : 91 g / 3,2 oz, 369 g / 13 oz 


