
Květinové pleťové vody 
 
 
Květinová pleťová voda Neroli 
Z čerstvých pomerančových květů (název podle princezny Anne Marie z Neroli, která používala 
silici ke koupelím a parfemaci). Pro všechny typy pleti; suché a citlivé pokožce dodává energii a 
vitalitu. Čistí, osvěžuje a podporuje regeneraci. K osvěžení na cestách, k obkladům nebo potírání. 
Usnadňuje rozčesávání vlasů, regeneruje vlasovou pokožku. Zklidňuje pokožku po holení a 
depilaci. Esenciální olej neroli může pozitivně harmonizovat a podpořit koncentraci. 
certifikát CPK 
 
 
Květinová pleťová voda Levandule 
Vzniká z čerstvých levandulových květů. Je vhodná pro všechny typy pleti včetně problematické. 
Čistí a tonizuje. K osvěžení na cestách, k obkladům nebo potírání. Usnadňuje rozčesávání vlasů, 
regeneruje vlasovou pokožku. Zklidňuje pokožku po holení a depilaci. Esenciální olej levandule 
může celkově zklidňovat. 
certifikát CPK 
 
Bio Květinová pleťová voda Růže 
Získává se z čerstvých okvětních lístků růže. Je vhodná pro všechny typy pleti, zejména pro citlivou 
a zralou. Čistí, tonizuje a projasňuje pleť. Vhodná na pleť se sklonem k zarudnutí. K osvěžení na 
cestách, k obkladům nebo potírání. Zklidňuje pokožku po holení a depilaci. Usnadňuje rozčesávání 
vlasů, regeneruje vlasovou pokožku. Esenciální olej z růže může povzbudit a příjemně naladit. 
certifikát CPK bio 
 
 
Květinová pleťová voda Tea tree 
Z čerstvých listů australského čajovníku. Nejlepší „kamarád" mladé pleti, je ideální pro mastnou a 
problematickou pleť. O tea tree je obecně známo, že má antimikrobiální účinky. K obkladům a 
potírání pokožky. Chladí a zklidňuje místa po bodnutí hmyzem. Zklidňuje pokožku po holení a 
depilaci. Pečuje o vlasovou pokožku. 
certifikát CPK 
 
Květinová pleťová voda Santalové dřevo 
Ze dřeva santalového stromu s nezaměnitelnou kořeněnou vůní. Je vhodná pro suchou, 
dehydrovanou i pro mastnou pleť. Čistí, zmírňuje projevy problematické pleti. K obkladům nebo 
potírání pokožky. Zklidňuje pokožku po holení a depilaci. Usnadňuje rozčesávání vlasů. Esenciální 
olej santalové dřevo může celkově uvolňovat a zklidňovat. 
certifikát CPK 
 
 
Květinová pleťová voda Meduňka 
Získává se z čerstvých citrusově vonících listů meduňky. Je vhodná pro všechny typy pleti, zvláště 
pro citlivou. Čistí, tonizuje a hydratuje pleť. K osvěžení na cestách, k obkladům nebo potírání. 
Usnadňuje rozčesávání vlasů a regeneruje vlasovou pokožku. Zklidňuje pokožku po holení a 
depilaci. Esenciální olej z meduňky může pozitivně naladit a podpořit dobrou náladu. 
certifikát CPK 
 
 
 
Složení květinových vod viz www.saloos.cz 


