
• Mango sviestas, stambiažiedžių kakavmedžių sviestas, 
kokosų aliejus ir žaliųjų citrinų eterinis aliejus.

• Natūralų aromatą sukuria kokosų aliejus ir citrusiniai 
eteriniai aliejai

• Drėkina sausą odą, įskaitant jautresnes vietas, pvz., 
alkūnes, rankas ir kulnus

• Maitina, jog oda būtų sveikesnė

• Gaivina ir jaunina išsausėjusią odą

• Pagerina odos tekstūrą ir ją lygina

• Veganiška formulė ir 100 % augaliniai ingredientai

• Sudėtyje nėra parabenų, ftalatų, petrochemikalų, 
sintetinių konservantų, sintetinių kvapiklių ar dažiklių

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

• Išsemkite gausų kiekį į rankas. Tepkite visą kūną, 
ypač, alkūnes, kelius ar kitas sausesnes kūno vietas.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui. Pajutus dirginimą, nutraukite 
naudojimą.

INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS

Mangifera Indica (mango) sėklų sviestas, Helianthus 
Annuus (saulėgrąžų) sėklų aliejus, kaprilo / kaprio 
trigliceridai, Theobroma grandiflorum (stambiažiedžių 
kakavmedžių) sėklų sviestas Simmondsia chinensis 
(simondsijų) sėklų aliejus, Rosa Canina (erškėtuogių) 
vaisių aliejus, Cocos Nucifera (kokosų) aliejus Aloe 
Barbadensis (alavijų) lapų ekstraktas, Oryza Sativa (ryžių) 
sėlenų aliejus, D-alfa tokoferolis, Citrus latifolia* (žaliųjų 
citrinų) žievelių aliejus Backhousia citriodora* (kvapiųjų 
citrinmirčių) lapų aliejus, Citrus sinensis* (apelsinų) 
žievelių aliejus, Citrus nobilis* (karališkųjų mandarinų) 
žievelių aliejus, Citrus paradisi* (greipfrutų) žievelių aliejus, 
Citrus limon* (citrinų) žievelių aliejus, Citrus reticulata* 
(tikrųjų mandarinų) žievelių aliejus, Mentha spicata* 
(šaltmėčių) lapų aliejus

INGREDIENTAI

Sudėtyje gali būti: citralio**, citronelolio**, geraniolio**, 
limoneno**, linalolio**

* 100 % grynas eterinis aliejus
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys

Vandens sudėtyje neturintis kūno sviestas „Coconut-Lime Moisturising 
Body Butter“, pagamintas iš mango ir stambiažiedžių kakavmedžių sviestų 
derinio, suteikia odai prabangaus švelnumo. Šio gaminio sudėtyje yra 
citrusinių eterinių aliejų (žaliųjų citrinų, citrinų, apelsinų ir mandarinų), taip 
pat kokosų aliejaus. Jis pagamintas neatliekant bandymų su gyvūnais. Šis 
kūno sviestas kondicionuoja, švelnina ir maitina odą, gerina jos tekstūrą ir 
užtikrina ilgalaikį drėkinimą. Mango sviestas padeda atstatyti ir palaikyti 
drėgmę, pašalindamas sausas dėmes ir leidžia kasdien pasijusti gaiviau ir 
jauniau. Stambiažiedžių kakavmedžių svieste yra daug reikalingų riebalų 
rūgščių, padedančių išlaikyti jaunatvišką išvaizdą. Jis taip pat gerai 
absorbuoja vandenį, todėl yra idealus veiksmingų drėkiklių ingredientas. 

Produkto dydis: 80 g Prekės nr. 32834

KŪNO SVIESTAS „COCONUT-LIME
MOISTURISING BODY BUTTER“


