
Forever™ Essential Oils - Carrier Oil
Olej Forever™ Essential Oils Carrier Oil je lehká 
zvláčňující tekutina, jejíž účinek je zesílen 
některými z nejlepších přírodních složek
a antioxidantů. První z nich je derivát 
kokosového oleje (triglycerid kaprylový/
kaprinový), který je bez barvy, bez vůně a lehce 
se vstřebává do pokožky, takže je ideální jako 
nosič pro naše čisté esenciální oleje.

Forever Carrier Oil je posílen vitaminy A, C a E 
spolu s olejem z brutnáku lékařského, šípkovým 
olejem, sezamovým olejem a olejem 
z meruňkových jader. Tato účinná směs 
antioxidačních vitaminů a přírodních olejů 
omlazuje pokožku a zároveň pomáhá dodat 
blahodárné účinky Forever Essential Oils.

Skutečným základem oleje  Forever™ Essential 
Oils Carrier Oil je čistý stabilizovaný extrakt          
z listů Aloe Barbadensis, který přirozeně 
proniká a vyživuje naši pokožku a je to jedna         
z úžasných přírodních přenosných látek. Olej 
Forever™ Essential Oil Carrier Oil je 
formulován tak, aby synergicky účinkoval 
s každým olejem Forever™ Essential Oil na 
maximalizaci jejich výjimečných blahodárných 
účinků.

• Zvýšený obsah triglyceridu
kaprylového (z kokosového oleje)

• Skvalen, šípkový olej, olej ze
sezamových semínek a olej
z broskvových jader

• Bez parabenů

Klíč, který odlišuje toto výjimečné složení, je naše 
kombinace skvalenu, šípku, sezamových semínek 
a broskve v základu z aloe vera a vitaminu E. 
Tato výjimečná směs mnohem více podporuje 
pokožku, proniká do ní hlouběji a zvyšuje tím 
celkovou účinnost esenciálního oleje. 

NÁVOD:
Na povrchové či aromatické použití rozřeďte 1 až 
4 kapky oleje Forever™ Essential Oil dle 
konkrétního návodu v jedné čajové lžičce oleje 
Forever Carrier Oil.

SLOŽENÍ :
Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopheryl 
Acetate, Squalane, Rosa Canina Fruit Oil, 
Sesamum Indicum Seed Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Aloe Barbadensis Leaf 
Extract, Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate, 
Bisabolol, Tocopherol, Lecithin, Borago 
Officinalis Seed Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil.

CONTENTS

4 FL. OZ. /118 mL
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