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	Button: Print / Export
	Headline: Roztok na ošetrovanie a čistenie očí
	Description: Roztok na čistenie očí s jemným, nedráždivým, ale účinným zložením. 
 Prípravok na vonkajšiu hygienu pre psov a mačky.  
	About 1: Pomáha vyčistiť citlivú oblasť okolo očí, rozkladať a odstrániť slzné škvrny, usadeniny a iné nečistoty z očných viečok a kútikov, pH-neutrálne zloženie, vyrobené z vysoko kvalitných kvetinových extraktov. KONCENTROVANÁ MORSKÁ VODA• Produkt vyrobený z morskej vody získanej z hlbín pri pobreží Bretónska, má optimálny obsah minerálnych solí pre pokožku. Má vyvážený obsah chloridu sodného, ktorý slúži aj ako prírodný konzervant. • Má neutrálnu hodnotu pH 7, rovnakú ako slzy. Vytvorené bez esenciálnych olejov, pre jemné čistenie stôp sĺz a malých nečistôt okolo očí vášho domáceho maznáčika.ČO JE KVETINOVÁ VODA Kvetinová voda (tiež známa ako hydroláty alebo bylinné destiláty) je zvyšková voda získaná po oddelení produktov destilácie (éterický olej + kondenzovaná vodná para (voda)). Ögon obsahuje kvetinové vody z nasledujúcich rastlín:• Nevädza poľná: Známa pre svoje upokojujúce vlastnosti. Pomáha upokojiť podráždenie a zápaly; tiež pomáha znižovať nepohodlie v očiach. • Harmanček rímsky: Známy pre svoje dekongestačné vlastnosti. Pomáha upokojiť podráždenie a zápaly; tiež pomáha znižovať nepohodlie v očiach.• Hamamel virgínsky & medovka lekárska: Pomáhajú vyčistiť a upokojiť drobné začervenanie pokožky očných viečok.
	About 2: ODPORÚČANÉ POUŽITIE
• Naneste čistiaci roztok na čistý obklad. 
• Potom starostlivo očistite celé okolie oka a viečka, vyhnite sa treniu. Aby ste sa vyhli prenosu nečistôt, úlomkov alebo inkrustácií, použite samostatný bavlnený obklad na každé oko. 
• Produkt je možné používať denne. 
• Prípravok môže bez nebezpečenstva vojsť do očí vášho domáceho maznáčika. 
• Len na vonkajšie použitie u zvierat! 

	Content: BALENIE: 125 ml
ZLOŽENIE: koncentrovaná morská voda, kvetinová voda z nevädze poľnej (Centaurea cyanus), kvetinová voda z rímskeho harmančeka (Anthemis nobilis), kvetinová voda z hamamelu virgínskeho (Hamamelis virginiana), kvetinová voda z medovky lekárskej (Melissa officinalis). 
	Text1: Starostlivosť


