
SOAK-A-LYPTUS, hydratační krém na kůži 
Složení : Glycerin, Disodium Laureth Sulfosuccinate (and) Sodium Cocoyl Isethionate (and) 
Cocamidopropyl Betaine, Camellia Sinensis Seed Extract, Eucalyptol, Phenoxyethanol. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
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 : 

Použití : Před namočením přidejte do lázně nohou nebo rukou  1–2 dávky pumpičkou SOAK-A-

LYPTUS. Doporučujeme společně s SOAK-A-LYPTUS přidat do lázně 1 čajovou lžičku AU DRENCH. 

Budete překvapeni účinkem a nádhernou osvěžující vůní. 

Upozornění : Pouze pro vnější použití. Používejte pouze podle pokynů. Způsobuje podráždění očí. 

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. 

Účinek : 

 Perfektní příprava pokožky před manikúrou a pedikúrou 

 Antioxidační a protizánětlivý účinek 

 Snižuje sekreci kožního mazu 

 Vhodné i pro diabetiky 

 

Klíčové složky : 

Extrakt z čajových semen Camellia Sinensis (čínský čajovník) 

• Všechny přírodní a organické složky získané z čínského čajovníku  

• Antioxidant 

• Snižuje sekreci kožního mazu 

• Antimikrobiální 

EUKALYPTOL 

 Nádherná ,,lázeňská“ vůně eukalyptu, kterou si ihned zamilujete, podporuje klid a relaxaci 

Glycerol 

• jemnější a hladší pokožka 

 

Náš Tip :  

Lázeň nohou je velmi příjemná po fyzické zátěži. 

Diabetičtí klienti – provádějte lázeň jen  3-4 minuty. 

 

Balení : 250 mL / 8.5 fl oz, 946 mL / 32 fl oz 

 

http://www.denato.cz/


 

SOAK-A-LYPTUS, hydratačný krém na kožu 
Složení : Glycerin, Disodium Laureth Sulfosuccinate (and) Sodium Cocoyl Isethionate (and) 
Cocamidopropyl Betaine, Camellia Sinensis Seed Extract, Eucalyptol, Phenoxyethanol. 

 
 
 
 
 
 

 
 
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 : 

Použitie: Pred namočením pridajte do kúpeľa nôh alebo rúk 1-2 dávky pumpičkou SOAK-A-LYPTUS. 
Odporúčame spoločne s SOAK-A-LYPTUS pridať do kúpeľa 1 čajovú lyžičku AU DRENCH. Budete 
prekvapení účinkom a nádhernou osviežujúcou vôňou. 

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

Účinok: 
• Perfektné príprava pokožky pred manikúrou a pedikúrou 
• Antioxidačné a protizápalový účinok 
• Znižuje sekréciu kožného mazu 
• Vhodné aj pre diabetikov 
 

Kľúčové zložky: 
Extrakt z čajových semien Camellia Sinensis (čínsky čajovník) 
• Všetky prírodné a organické zložky získané z čínskeho čajovníka 
• Antioxidant 
• Znižuje sekréciu kožného mazu 
• Antimikrobiálne 
Eukalyptol 
• Nádherná ,, kúpeľná "vôňa eukalyptu, ktorú si ihneď zamilujete, podporuje kľud a relaxáciu 
Glycerol 
• jemnejšia a hladšia pokožka 
 

Náš Tip: 
Kúpeľ nôh je veľmi príjemná po fyzickej záťaži. 
Diabetickí klienti - vykonávajte kúpeľ len 3-4 minúty. 
 

Balenie: 250 mL / 8.5 fl oz, 946 mL / 32 fl oz 



SOAK-A-LYPTUS, Crème hydratante pour la peau  
Ingrédients : Glycerin, Disodium Laureth Sulfosuccinate (and) Sodium Cocoyl Isethionate (and) 
Cocamidopropyl Betaine, Camellia Sinensis Seed Extract, Eucalyptol, Phenoxyethanol. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
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! 

 

Utilisation : Avant le trempage, ajoutez 1 à 2 doses au bain de pieds ou de mains avec la pompe 

SOAK-A-LYPTUS. Nous vous recommandons d'ajouter 1 cuillère à café d'AU DRENCH avec SOAK-A-

LYPTUS dans le bain. Vous serez surpris par l'effet et le merveilleux parfum rafraîchissant. 

Remarque : Pour usage externe uniquement. Utilisez uniquement comme indiqué. Provoque une 

irritation des yeux. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

 

Effet: 

• Préparation parfaite de la peau avant manucure et pédicure 

• Effet antioxydant et anti-inflammatoire 

• Réduit la sécrétion de sébum 

• Convient également aux diabétiques 

 

Éléments essentiels: 

Extrait de graines de thé de Camellia Sinensis (arbre à thé chinois) 

• Tous les ingrédients naturels et biologiques dérivés de l'arbre à thé chinois 

• Antioxydant 

• Réduit la sécrétion de sébum 

• Antimicrobien 

EUCALYPTOL 

• Le merveilleux parfum "spa" d'eucalyptus, dont vous tomberez immédiatement amoureux, favorise 

la paix et la détente 

Glycérol 

• peau plus douce et plus lisse 

 

Notre conseil : 

Le bain de pieds est très agréable après une activité physique. 

Clients diabétiques - prenez un bain pendant seulement 3-4 minutes. 

 

Conditionnement : 250 ml / 8,5 oz, 946 ml / 32 fl oz 


