
• Máslo z manga, máslo z kakaovníku, kokosový olej, 
esenciální olej z limetky

• Využívá kokosového oleje a citrusových esenciálních 
olejů pro přirozeně získanou vůni

• Hydratuje suchou pokožku, včetně problémových 
partií, jako jsou lokty, ruce a paty

• Poskytuje hydrataci pro zdravěji vypadající pokožku

• Oživuje a osvěžuje suchou pokožku

• Zlepšuje texturu pokožky a zjemňuje ji

• Složení je vhodné pro vegany a obsahuje 100 % složek 
na rostlinné bázi

• Neobsahuje parabeny, ftaláty, petrochemikálie, 
syntetické konzervanty, syntetické vonné látky ani 
syntetické barvy či barviva

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

• Rukou naberte dostatečné množství. Hojně naneste 
na celé tělo a zaměřte se na lokty, kolena a další 
suchá místa.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. 
Objeví-li se podráždění pokožky, přestaňte používat.

POKYNY

VAROVÁNÍ

Máslo ze semen manga (Mangifera Indica), olej ze 
semínek slunečnice (Helianthus Annuus), kaprilové/
kaprinové triglyceridy, olej ze semen kakaovníku 
(Theobroma grandiflorum), olej ze semen jojoby 
(Simmondsia chinensis), olej z plodů šípku (Rosa Canina), 
kokosový olej (Cocos Nucifera), výtažek z listů aloe vera 
(Aloe Barbadensis), olej z rýžových otrub (Oryza Sativa), 
D-alfa tokoferol, olej z kůry limetky (Citrus latifolia)*, olej 
z listů myrtovníku citronového (Backhousia citriodora)*, 
olej z kůry pomeranče (Citrus sinensis)*, olej z kůry 
tangerinky (Citrus nobilis)*, olej z kůry grapefruitu (Citrus 
paradisi)*, olej z kůry citronu (Citrus limon)*, olej z kůry 
mandarinky (Citrus reticulata)*, olej z listů máty klasnaté 
(Mentha spicata)*

SLOŽENÍ

Může obsahovat: citrál**, citronellol**, geraniol**, 
limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej
**Přírodní složky esenciálních olejů

Naše tělové máslo Coconut-Lime Moisturising Body Butter jistě potěší. 
Neobsahuje vodu a je vyrobeno za použití másla z manga a kakaovníku, 
která vaší pokožce dodají luxusní, hladký pocit. Toto tělové máslo, 
které nebylo testováno na zvířatech, obsahuje společně s kokosovým 
olejem také citrusové esenciální oleje, jako je olej z limetky, citronu, 
pomeranče a mandarinky, a pomáhá pečovat o pokožku, zjemnit ji 
a zvlhčit ji, zlepšit její texturu a zajistit dlouhotrvající hydrataci. Máslo 
z manga pomůže obnovit a udržet vlhkost, což vám umožní zbavit se 
suchých míst a každý den se cítit svěží. Máslo z kakaovníku je bohaté 
na nezbytné mastné kyseliny a pomůže vám udržet mladistvý vzhled. 
Také má schopnost absorbovat vysoké množství vody, díky čemuž je 
ideální složkou vysoce účinných hydratačních přípravků. 

Velikost produktu: 80 g Položka č. 32834

COCONUT-LIME MOISTURISING  
BODY BUTTER


