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Informace pro uživatele 
 
Před použitím si prosím pozorně přečtěte příbalový leták. 
 
Co je Fauneflore Noční krém? 
Je vyroben z bio levandule, kopřivy, jojobového a pampeliškového oleje, olivového oleje, 
včelího vosku ve specifickém poměru s přídavkem vitamín A, vitamín C,  d-panthenolu, alfa-
tokoferolu (vitamín E). Emulgátor rostlinného původu, xantanová a močovina. 
Kopřiva, levandule a pampeliška pocházejí z regionu Waldviertel-Jižní Čechy. 
 
Základní informace o našich olejích. 
Jako základ všech našich olejů se používá pouze ten nejlepší olivový olej, který jsme 
testovali. 
Tento olivový olej obsahuje vitamíny A a E, minerály jako draslík, vápník, hořčík a fosfor a 
stopové prvky jako železo. Již ve starověku byl olivový olej ceněn pro péči o krásu. 
 
Složky stále obsažené v krému s dalšími bylinkami, které jsou macerovány v olivovém oleji, 
znamenají další zvýšení přírodních minerálů a vitamínů. Vznikne tak obzvláště bohatý krém, 
který má zvláštní zkrášlující a pečující účinek na jemnou pokožku kolem očí. 
Účinek možných složek levandulového oleje na pokožku 
- Hlavními složkami levandulového oleje jsou linalool, linalylacetát, kafr a cineol a dále 
třísloviny, které působí proti křečím a podporují krevní oběh. 
Vliv možných složek kopřivového oleje na pokožku 
- Flavonoidy, nenasycené mastné kyseliny, kyseliny kofeoylchinové, vápenaté a draselné 
soli, kyselina křemičitá, mravenčí a octová, některé aminy jako histamin a serotonin, 
flavonoidy, karotenoidy a vitamin E. Histamin a acethykolin působí na zanícená místa kůže. 
 
Vliv možných složek oleje z pampelišky na pokožku 
- Je velmi bohatý na minerály a chrání před kožními onemocněními. 
Vliv možných složek jojobového oleje na pokožku 
Složky jojobového oleje: 
- Vitamin E (tokoferol) zpomaluje stárnutí pokožky. 
- Provitamin A zajišťuje krásnější pleť. 
- Vitamin B6 reguluje tok kožního mazu. 
- Jojoba je voskovitá látka. Tato látka obsahuje především provitamin A a vitamín E 
(tokoferol) a tím vytváří přirozený ochranný sluneční faktor. Složky, jako jsou třísloviny s 
vysokým spektrem odolnosti vůči škůdcům pro pokožku a šťavelan vápenatý, sůl, která po 
nanesení krému nerozpuštěná chrání pokožku před chladem a suchem. Proto jsou tyto 
složky zvláště užitečné v boji proti nečisté pleti a akné. Obsažený vitamin B komplex dodává 
kožním buňkám potřebnou energii pro obnovu a obranu před vlivy poškozujícími pokožku. 
 
Přísad: 
- d-panthenol podporuje tvorbu nových kožních buněk. 
- alfa-tokoferol udržuje elastické cévy, chrání kožní buňky a tkáně, pro pružnou pokožku. 
Působí antioxidačně, proti stárnutí a protizánětlivě. 
- Vitamíny A, C a E. 
   Vitamin A přispívá k tvorbě keratinu a kolagenu a tím posiluje vlastní kůži 
   Pružnost. 
   Vitamin C pomáhá redukovat známky stárnutí na obličeji. 
   Vitamin E má antioxidační vlastnosti, chrání citlivou pokožku před poškozením. Je 
    extrémně hydratuje, a tak pomáhá pokožce absorbovat vodu a udržet ji uvnitř 
    zachránit kůži. 
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- Včelí vosk podporuje hojení a vysoušení ran a zároveň chrání před infekcí ran. Má 
antibiotický účinek. 
Pozor: Intolerance se může objevit i u včelích produktů, např. alergické reakce. 
 
Aplikace: 
Jako noční krém na obličej, krk a dekolt. Naneste na ošetřované oblasti pokožky a jemně 
vmasírujte. Používejte pravidelně podle potřeby, dokud se příznaky nezlepší. 
Popis a účinek: 
Tento krém proti stárnutí na obličej, krk a tělo je pleťový krém, který se přizpůsobuje 
přirozené ochranné kyselé vrstvě pokožky (hodnota pH 4,7-5,75). Krém má pH 5,7. Je to 
energizující, povzbuzující, hydratační, relaxační a protizánětlivý (např. na akné) krém, který 
se rychle vstřebává do pokožky. Fauneflore zvyšuje metabolismus membrány kožních buněk 
a také dodává pokožce potřebnou vlhkost. Tento pleťový krém neobsahuje žádné složky 
třezalky. (Na požádání lze přidat bez příplatku.) Stejně jako všechny naše třezalkové 
produkty se tento krém skládá z přírodních ingrediencí bez konzervačních látek. Tento krém 
na obličej a tělo se doporučuje jako noční krém pro všechny typy pleti. Podrobnější 
informace naleznete v našem přiloženém odkazu, na který můžete kliknout níže. 
Pozor před aplikací a masáží na kůži: 
V zásadě lze krém Fauneflore aplikovat kdykoliv během dne. Fauneflore Creme je velmi 
dobře snášen všemi typy pleti.  
Nežádoucí účinky nebyly pozorovány. 
 
Používejte jako noční krém: 
V zásadě lze Fauneflore Cream aplikovat kdykoliv během dne. Tento je však speciálně 
navržen jako noční krém. Fauneflore Creme je velmi dobře snášen všemi typy pleti. 
Nežádoucí účinky nebyly pozorovány. 
 
Vonná nota: levandule 
Doporučená skladovací teplota: 23°C nebo nižší. 
Podle doporučení pro skladování je trvanlivost omezena na maximálně 4 měsíce, protože 
při výrobě nejsou použity žádné konzervační látky. 
Datum minimální trvanlivosti: viz obal 
 
 
 
 
Změny v důsledku nových znalostí a zkušeností vyhrazeny kdykoli. 
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