
Dětské tělové mléko LINTEO BABY s BIO měsíčkem lékařským 

 

AQUA 

voda, nosné médium vodné fáze emulze 

SILYBUM MARIANUM SEED OIL 

olej lisovaný ze semen ostropestřce, bohatý nejvíce na kyselinu linolovou 

GLYCINE SOJA OIL 

sója luštinatá, používá se jako základ tělových a pleťových přípravků, na pokožku působí jako 

kondicionér, zklidňuje ji, zjemňuje a pomáhá udržet přirozenou vlhkost 

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL 

olej lisovaný ze semen sladkých mandlí, bohatý zejména na nenasycenou mastnou kyselinu 

olejovou 

CETYL ALCOHOL 

derivát přírodního původu, nedráždí pokožku a doporučuje se tedy i na tu nejcitlivější pleť, 

používá se jako stabilizátor emulzí, lehce zahušťuje, způsobuje lepší vstřebatelnost ostatních látek 

do pokožky a je jednou ze složek, které zapříčiňují pěnění, pleť zjemňuje a má změkčující účinky 

LACTIC ACID 

kyselina mléčná, upravuje pH produktu, pleti, má hydratující a zvlhčující účinky 

TARTARIC ACID 

kyselina vinná se vyskytuje ve formě bezbarvých, nebo průsvitných krystalků, nebo jako bílý 

jemnozrnný krystalický prášek, má hydratační účinky  

PROPANEDIOL 

na pokožce působí jako kondicionér a má hydratační vlastnosti, v přípravku slouží jako 

rozpouštědlo a snižuje jeho viskozitu 

GLYCERYL STEARATE 

humectant (zvlhčující látka) 

POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE 

přírodní emulgátor, látka, která drží pohromadě vodnou a olejovou fázi 

GLUCONIC ACID 

kyselina glykolová má silný hydratační a antioxidační účinek  

PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL 

olej lisovaný ze semen broskví 

CITRIC ACID 

kyselina citrónová, v tomto přípravku se používá pro finální úpravu pH na optimální hodnotu 

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER 

bambucké máslo je jemně žlutá až krémově hnědá, měkká, mastná látka, poskytuje pokožce 

okamžité zjemnění, udržuje její vyrovnanou hydrataci 

INULIN 

zahušťovadlo a emulgátor 



CETEARYL NONANOATE 

emulgátor, zahušťovadlo, stabilizátor, pokožku zjemňuje, vyhlazuje a na povrchu vytváří ochranný 

film, čímž uzamyká její přirozenou hydrataci  

XANTHAN GUM 

zahušťovalo, přírodní polymer – sacharid  

TOCOPHEROL 

vitamín E, antioxidant 

PARFUM 

vonná kompozice (parfém neobsahuje žádné alergeny) 

ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE 

patří mezi probiotika, slouží k přírodní ochraně a biostimulaci pokožky, chrání všechny vrstvy 

pokožky, stabilizuje kožní mikroflóru a podporuje růst příznivých bakterií, působí jako zvlhčovač 

a má zklidňující účinky  

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT 

měsíček lékařský, na pokožku má extrémně zklidňující, hojivé, léčivé a regenerační účinky, 

pomáhá obnovit kožní tkáň, chrání před působením volných radikálů a následným poškozením 

pokožky 

 

 


