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ČERVENÝ ANTI AGE: 

OLEJ VYTVÁRA KOLAGÉN

BRATISLAVA - Máte pocit stiahnutej pleti? Vyskúšajte olej na zrelú pleť Ikarov z radu 
Anti  age.  Natrite  si  ním  na  noc  tvár  a  ráno  nebudete  mať  ani  nepríjemné 
sťahujúce  pocity,  ale  ani  mastnú pleť.  Olejček,  ktorý  neobsahuje  konzervačné 
látky ani tekutý parafín, sa rýchlo vpije do pokožky.  Navyše pomáha pri tvorbe 
kolagénu a pri dlhšom používaní odstraňuje vrásky. 

Prírodný  prípravok  pozostáva  zo  starodávnej  receptúry.  Jeho  základom  sú  tri  oleje  – 
marhuľový, kokosový a z pšeničných klíčkov. Prevoniava ich zmes esenciálnych olejov 
z kvetov pomaranča, santalu a kadidla. Okrem toho obsahuje aj olivový olej a výťažok 
z  lupeňov  Damašskej  ruže,  ktorý  pokožku  omladzuje.  Pestujú  ho  na  ekologických 
plantážach v Údolí ruží v Bulharsku. 

Celé  generácie  žien  v  prímorských  krajinách  vyskúšali  oleje   na  pleť.  “Sú  lisované  za 
studena, čím sa v nich zachovávajú zdraviu prospešné látky. Tie sa cez kožu dostávajú  
do tela, zlepšujú obeh krvi, lymfy a hydratujú. Pomáhajú tiež pri tvorbe kolagénu,“ 
hovorí Dobromir Tabahnev, výhradný dovozca 100 % prírodnej kozmetiky Ikarov na 
Slovensko. 

Odporúčaná cena 30 ml oleja je 7, 60 eur a dostanete ho kúpiť v lekárňach.

www.ikarov.sk   
www.facebook.com/Ikarov-Kvalitne100%oleje

O PRÍPRAVKOCH IKAROV

Kvalitné 100% rastlinné oleje získava firma Ikarov z orechov, semien a plodov rastlín lisovaných za studena.  

Sú zdrojom polonenasýtených mastných kyselín, urýchľujú bunkovú výmenu, zlepšujú hydratáciu, pomáhajú 

pri tvorbe kolagénu.  Zlepšujú lokálny obeh krvi, lymfy a obnovujú elasticitu pokožky. Spoločnosť v prvej 

fáze prináša 7 produktov: stimulátor na vlasy, olej na suchú pleť, olej na zrelú pleť, ružovú vodu, ružovú 

vodu s jojobovým olejom, telový mandľový olej a telový olej z hroznových jadier. Viac na:   www.ikarov.sk,

 www.facebook.com/Ikarov-Kvalitne100%oleje
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