
• Masło z mango, masło cupuacu, olej kokosowy 
i olejek eteryczny z limonki.

• Olej kokosowy i cytrusowe olejki eteryczne dają 
naturalny zapach

• Nawilża suchą skórę, również w obszarach 
problematycznych, takich jak łokcie, dłonie i pięty

• Dostarcza nawilżenia, aby skóra wyglądała zdrowiej

• Odżywia suchą skórę

• Poprawia strukturę skóry i dodaje jej gładkości

• Wegańska formuła i 100% składników na bazie roślin

• Nie zawiera parabenów, ftalanów, substancji 
petrochemicznych, syntetycznych konserwantów, 
sztucznych substancji zapachowych i barwników

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

• Nabierz na dłoń obfitą ilość kremu. Rozsmaruj 
równomiernie po całym ciele, zwłaszcza na łokciach, 
kolanach i innych suchych obszarach.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do 
użytku zewnętrznego. Jeśli pojawi się podrażnienie 
skóry, przerwij stosowanie.

SPOSÓB UŻYCIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Masło z nasion mango (Mangifera Indica), olej z nasion 
słonecznika (Helianthus Annuus), trójglicerydy 
kaprylowo-kaprynowe, masło z nasion kakaowca cupuacu 
(Theobroma grandiflorum), olejek z nasion jojoby 
(Simmondsia chinensis), olejek z owoców dzikiej róży (Rosa 
Canina), olej z kokosa (Cocos Nucifera), eksktrakt z liści 
aloesu (Aloe Barbadensis), olejek z otrębów ryżu (Oryza 
Sativa), D-alfa tokoferol, olejek ze skórki limonki (Citrus 
latifolia)*, olejek z liści mirtu cytrynowego (Backhousia 
citriodora)*, olejek ze skórki pomarańczy (Citrus sinensis)*, 
olejek ze skórki mandarynki (Citrus nobilis)*, olejek ze 
skórki grejpfruta (Citrus paradisi)*, olejek ze skórki cytryny 
(Citrus limon)*, olejek ze skórki mandarynki (Citrus 
reticulata)*, olejek z liści mięty zielonej (Mentha spicata)*

SKŁADNIKI

Może zawierać: cytral**, cytronelol**, geraniol**, 
limonen**, linalol**

*100% czysty olejek eteryczny
**Naturalne składniki olejków eterycznych

Masło do ciała Coconut-Lime Moisturising Body Butter nie zawiera wody, 
skrywa za to bogactwo masła z mango i kakaowca cupuacu, które nadadzą 
Twojej skórze luksusową gładkość. Wzbogacone cytrusowymi olejkami 
eterycznymi z limonki, cytryny, pomarańczy i mandarynki, a także olejem 
kokosowym, to nietestowane na zwierzętach masło do ciała pomaga 
odżywić i  trwale nawilżyć skórę, poprawiając jej strukturę i  zapewniając 
miękkość. Masło z  mango pomoże odzyskać i  zachować odpowiednią 
ilość wody, dzięki czemu pozbędziesz się problemów z suchymi obszarami 
skóry i  poczujesz odżywienie każdego dnia. Masło cupuacu jest bogate 
w niezbędne kwasy tłuszczowe i pomaga zadbać o młodzieńczy wygląd. 
Ma również wysoką zdolność pochłaniania wody, dzięki czemu stanowi 
idealny składnik zaawansowanych kremów nawilżających. 

Opakowanie: 80 g  Kod produktu: 32834

COCONUT-LIME MOISTURISING  
BODY BUTTER


