
KONTAKT
NA MÉDIA:

                    

Jana Beňová  

+421 907 560 107

ikarov@post.sk

15/4/2013

TLAČOVÁ 
SPRÁVA

1 / 1

IKAROV SA POSTARÁ O NECHTY 

Lakmi  zničené,  matné  a lámavé  nechty  potrebujú  výživu.  Doprajte  im  Olej  na 
spevnenie nechtov Ikarov, ktorý v týchto dňoch prichádza do skladov lekární. Výrobok 
s mandľovým  a piatimi  éterickými  olejmi  vonia  sviežo  po  citrusoch.  Je  vybavený 
štetcom, ktorým sa ľahko nanáša na nechty. 
 
Výrobok  Ikarov  na  nechty  skrýva  zmes  mandľového,  eukalyptového,  citrónového, 
grapefruitového,  citronelového  a rozmarínového  oleja.  Mandľový  olej  spolu 
s eukalyptovým  udržujú  normálnu  vlhkosť  nechtu  a vitalizujú  bunky.  Rozmarínový  zasa 
podporuje  rast  nechtov  a  napokon  trojica  citrusových  udržiava  ich  zdravú  štruktúru.    

Výrobok  je  doplnený  prírodnými  antioxidantmi  -  rozmarínovým  extraktom,  lecitínom, 
vitamínmi E a C, ktoré majú blahodarný vplyv na nechty. „V balení je štetec, ktorým si olej 
nanesiete na nechty a kožu okolo nich. Olejček jemne masírujte, nechajte si ho 20 minút 
pôsobiť.  Neumývajte,  len  zľahka utrite  bavlnenou  handričkou,“  povedal  JUDr.  Dobomir 
Tabahnev,  výhradný  dovozca  kozmetiky  Ikarov  na  Slovensko.   

Pri dennom používaní prípravok Ikarov nechty viditeľne spevňuje. Keď nemáte toľko času, 
doprajte si ho aspoň raz do týždňa. Nechty sú prirodzenou okrasou, aj výrazom vnútorného 
zdravia. Ak sú zdravé, rastú asi 4 milimetre za mesiac.

Cena 4, 90 eur

Foto: Výrobok si obľúbila aj samička papagája Kiara

www.ikarov.sk

www.facebook.com/Ikarov-Kvalitne100%oleje

www.eshopikarov.sk

 

 
 

O PRÍPRAVKOCH IKAROV

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

Sú  zdrojom  polonenasýtených  mastných  kyselín,  zlepšujú  hydratáciu,  pomáhajú  pri  tvorbe  kolagénu. 

Zlepšujú lokálny obeh krvi, lymfy a obnovujú elasticitu pokožky. Spoločnosť v prvej fáze priniesla na trh 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. Výrobky sa rozširujú o olej proti celulitíde, 

olej na spevnenie nechtov a avokádový olej. 
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