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Vďaka prírodným extraktom 
z harmančeka a nechtíka lekárskeho 
FLOCETA regeneruje rýchlo a efektívne  
problémy poškodenej kože.
Vyrieši 4 problémy jedným ťahom:

Ochladí a upokojí kožu
po nadmernom slnení

Ochladí a upokojí
po bodnutí  hmyzom

Regeneruje drobné 
poranenia pokožky

Upokojí pokožku 
po nadmernom potení

Chystáte sa na dovolenku či aktívny relax?
Či už vystavíte pokožku nadmernému
slneniu alebo vás poštípe nepríjemný
bodavý hmyz, zabaľte si Flocetu,
ktorá upokojí vašu podráždenú kožu.

Dostupné balenia:

FLOCETA gél 20 g:
• pri aplikáciách na menšie 
 povrchy podráždenej kože

• zjemňuje a hydratuje 

FLOCETA lotion 100 ml:
•  pri aplikácii na väčší 

povrch podráždenej kože

• príjemne chladí

• navyše obsahuje 
 alfa bisabolol
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Blahodárny účinok 
vďaka zloženiu:

Extrakt z Chamomilla recutita (Harmanček pravý) 

–  pôsobí výrazne na precitlivenú kožu, 

je vhodný pri začervenanej a popraskanej koži.  

Napomáha k obnoveniu poškodenej kože.

Alfa bisabolol – je hlavná zložka harmančeka, 

ktorá ochraňuje kožu pred negatívnymi vplyvmi 

prostredia. Zvyšuje účinok chladenia.

Extrakt z Calendula off cinalis (Nechtík lekársky) – 

upokojuje a zjemňuje  podráždenú pokožku.

 

5% roztok octanu a vínanu hlinitého – 

má sťahujúci účinok, pôsobí mierne chladivo 

a tlmí svrbivé pocity. Chráni kožu pred negatívnym 

vplyvom prostredia.

www.fl oceta.sk

Kúpite iba v lekárni.
Vhodné pre deti a dospelých.
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FLOCETA gél:

Obsahuje extrakty z nechtíka lekárskeho 
a harmančeka pravého, ktoré sú vhodné 
na starostlivosť o pokožku, 
ktorú zvláčňujú a vyhladzujú.  

FLOCETA gél majte po ruke 
doma aj na dovolenke:

•  obsahuje prírodné extrakty 
a je vhodná aj pre použitie 
na citlivú pokožku detí, 
tehotných a dojčiacich žien

•  vhodná na dlhodobé použitie

FLOCETA lotion a FLOCETA gél 
vďaka zloženiu rýchlo a efektívne 
regenerujú podráždenú kožu:

• pri dlhšom pobyte na slnku

•  pri nadmernom potení  

•  po bodnutí hmyzom

•  po depilácii

•  po holení

FLOCETA lotion: 
(sprej* na kožu)

Obsahuje tekutý extrakt z nechtíka 
lekárskeho a harmančeka pravého 
a navyše obsahuje alfa bisabolol 
(esenciálny olej z harmančeka), 
ktorý zosilňuje chladivý účinok.

FLOCETA lotion majte po ruke 
doma aj na dovolenke:

•  príjemne chladí

•  vhodná pre väčšie plochy podráždenej  
kože (emulzia v spreji) 

•  rýchlo sa vstrebáva (nezanecháva 
mastné škvrny na oblečení)

•  určená aj pre deti, tehotné ženy 
a dojčiace matky

* neobsahuje freóny
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