
• Unt de mango, unt cupuacu, ulei de cocos și ulei 
esențial de limete 

• Uleiul de cocos și uleiurile esențiale citrice sunt utilizate 
pentru un miros natural. 

• Hidratează pielea uscată, inclusiv zonele problematice 
ca mâinile, coatele și călcâiele. 

• Oferă hidratare pentru o piele cu un aspect mai 
sănătos. 

• Revitalizează și revigorează pielea uscată.

• Îmbunătățește textura și delicatețea pielii.

• Are o formulă vegană, cu ingrediente 100% pe bază 
de plante. 

• Nu conține parabeni, ftalați, produse petrochimice, 
conservanți sintetici, parfumuri sau coloranți sintetici. 

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

• Pune o cantitate generoasă în mâini.  Aplică pe tot 
corpul, în special pe coate, genunchi sau alte zone 
uscate. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz 
extern.  Întrerupe utilizarea produsului în cazul în 
care apar iritații.

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENTE

Unt de semințe Mangifera Indica (Mango), ulei de semințe 
Helianthus Annuus (floarea soarelui), trigliceride caprilice 
/ caprice, unt de semințe de Theobroma grandiflorum 
(Cupuacu), ulei de semințe Simmondsia chinensis 
(Jojoba), ulei de fructe Rosa Canina (măceșe), ulei de 
Cocos Nucifera (nucă de cocos) extract de frunze de 
Aloe Barbadensis, ulei de tărâțe de Oryza Sativa (orez), 
tocoferol D-alfa, ulei de coajă de Citrus latifolia * (limete)
Backhousia citriodora* (ulei de frunze de mirt tămâios), 
Citrus sinensis* (ulei de coji de portocale), Citrus nobilis* 
(ulei de coji de tangerine), Citrus paradisi* (ulei de coji 
de grepfrut), Citrus limon* (ulei de coji de lămâi), Citrus 
reticulata* (ulei de coji de mandarine), Mentha spicata* 
(ulei de frunze de mentă verde)

INGREDIENTE 

Poate conține: Citral**, Citronelol**, Geraniol**, 
Limonene**, Linalool**

* ulei esențial 100% pur 
**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale

Fără apă și realizat folosind unturi de mango și Cupuacu pentru a oferi 
pielii o senzație luxuriantă, catifelată, untul nostru hidratant de corp 
cu cocos și limete va încânta cu siguranță. Infuzat cu uleiuri esențiale 
de citrice, cum ar fi limete, lămâi, portocale și mandarine, pe lângă 
uleiul de cocos, acest unt de corp ajută la catifelarea și hidratarea 
pielii, îmbunătățirea texturii și asigurarea unei hidratări de lungă 
durată. Untul de mango va ajuta la refacerea și menținerea umidității, 
eliminând zonele uscate și revitalizând pielea în fiecare zi.  Untul 
Cupuacu are un conținut ridicat de acizi grași esențiali, care ajută 
la menținerea unui aspect tineresc.  De asemenea, are o capacitate 
mare de absorbție a apei, făcându-l un ingredient ideal pentru cremele 
hidratante cu impact ridicat. 

Cantitatea produsului: 80 g Articol nr. 32834

UNT DE CORP CU COCOS ȘI LIMETE 


