
• Ovesné vločky, palmový olej, kokosový olej, jojobový olej, olej ze semínek 
kustovnice, výtažek z listů aloe vera, esenciální olej z levandule, esenciální olej  
z koriandru, esenciální olej z bergamotu, esenciální olej z ylang ylang a esenciální 
olej z pelargonie

• Složení na 100% rostlinné bázi

• Jemné složení vhodné pro všechny typy pokožky

• Čistí pokožku bez toho, aby přesušovalo

• Vytváří krémovou pěnu se zklidňující a relaxační vůní

• Poskytuje jemný peeling díky ovesným otrubám

• Zklidňuje díky listům z aloe vera

• Zanechává pokožku hebkou a pružnou

• Neobsahuje parabeny, petrochemikálie, syntetické 
vonné látky, umělá barviva ani složky získané ze zvířat

• Obohaceno pěti čistými esenciálními oleji: levandule, 
koriandr, bergamot, ylang ylang a pelargonie

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Namočte mýdlo a vytvořte pěnu. Naneste pěnu na požadované 
oblasti těla, abyste pokožku umyli. Dobře umyjte vodou.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. 
Vyhněte se kontaktu s očima. Pokud ke kontaktu dojde, 
vyplachujte oči studenou vodou, dokud veškerý produkt 
neodstraníte. Objeví-li se podráždění, přestaňte používat.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ

Palmát sodný, sodium palm kernelate, voda, glycerin, 
mouka ze zrn ovsa (Avena sativa), olej z plodů 
olivovníku (Olea europaea), olej z levandule (Lavandula 
angustifolia)*, kaprilový/kaprinový triglycerid, olej ze 
semínek koriandru (Coriandrum sativum)*, olej  
z kůry bergamotu (Citrus aurantium bergamia)* (bez 
furokumarinů), olej z květů ylang ylang (Cananga 
odorata)*, olej z květů pelargonie (Pelargonium 
graveolens)*, glukonát sodný, otruby z ovsa (Avena 
sativa), olej ze semínek jojoby (Simmondsia chinensis), 
olej ze semínek kustovnice (Lycium barbarum), krupice 
z ovsa (Avena sativa), výtažek z listů aloe vera (Aloe 
barbadensis), výtažek z listů rozmarýnu (Rosmarinus 
officinalis)
Může obsahovat: benzyl alcohol**, benzyl benzoát**, 
benzyl salicylát**, citrál**, citronellol**, kumarin**,  
eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limonen**, 
linalool**

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

SLOŽENÍ

Esenciální olej Lavender je destilován parou z kvetoucích 
špiček rostliny Lavandula angustifolia. Má se za to, že 
anglické slovo „lavender“ bylo odvozeno z latinského slova 
„lividus“, které znamená „fialový, namodralý“ (týká se 
to barvy rostliny), a slova „lavare“, které znamená „mýt“ 
(levandule se v minulosti používala k parfemaci koupelí 
a prádla). Levandule má sladkou, květinovou vůni, která 
je utěšující a zklidňující a naše mýdlo Lavender Oatmeal 
Soap obsahuje také jemně namleté ovesné otruby, které 
pomáhají s jemným peelingem.

PŮVOD PRODUKTU

Naše mýdlo Lavender Oatmeal Bar Soap, které má relaxační květinovou vůni a luxusně 
krémovou pěnu, zanechá pokožku jemnou, hebkou a osvěženou. Ovesné vločky poskytnou 
jemný peeling a odstraní přebytečný olej, zatímco hydratační složky, jako je kokosový, 
jojobový a palmový olej a olej ze semínek kustovnice – a navíc pět čistých esenciálních 
olejů – zamezují přesušení. Toto mýdlo obsahuje složky na 100% rostlinné bázi, neobsahuje 
lepek a je vhodné pro vegany. Neobsahuje syntetické barvy ani barviva, parabeny, 
petrochemikálie a sulfáty, takže je dostatečně jemné pro všechny typy pokožky.

100 g – 1 kus Položka č. 4904500

LAVENDER OATMEAL SOAP


