
• Avena sativa -kaura, palmuöljy, kookosöljy, jojobaöljy, gojimarjan siemenöljy, 
aloe-lehtiuute, eteerinen laventeliöljy, eteerinen korianteriöljy, eteerinen 
bergamottiöljy, eteerinen tuoksuilangiaöljy ja eteerinen palsamipelargoniöljy

• 100-prosenttisesti kasvipohjainen tuote

• Soveltuu kaikille ihotyypeille

• Puhdistaa ihon sitä kuivattamatta

• Luo iholle kermaisen tunnun ja rauhoittavan tuoksun

• Kauraleseet kuorivat ihoa hellästi

• Aloe barbadensis -lehdet rauhoittavat ihoa

• Jättää ihon pehmeäksi

• Valmistettu ilman parabeeneja, petrokemikaaleja, 
eläinperäisiä ainesosia, synteettisiä hajusteita tai 
väriaineita

• Sisältää viittä puhdasta eteeristä öljyä: laventelia, 
korianteria, bergamottia, tuoksuilangiaa ja 
palsamipelargonia

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

OMINAISUUDET JA EDUT

Kastele saippua vedellä niin, että se alkaa vaahdota.  Levitä 
vaahtoa iholle. Huuhdo iho huolellisesti vedellä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  Vain ulkoiseen 
käyttöön. Vältä tuotteen joutumista silmiin. Mikäli näin 
tapahtuu, huuhdo viileällä vedellä. Lopeta tuotteen käyttö, 
jos ihoärsytystä ilmenee.

KÄYTTÖEHDOTUS
 

VAROITUKSET

Natriumpalmaatti, palmun siemenöljystä johdettu 
natriumsuola, Avena sativa -sydänjauho, Olea europaea 
-hedelmäöljy, Lavandula angustifolia* -öljy, kapryyli/
kapriinitriglyseridi, Coriandrum sativum* -siemenöljy, 
Citrus aurantium bergamia* -kuoriöljy (furokumariini-
vapaa), Cananga odorata* -kukkaöljy, Pelargonium 
graveolens* -kukkaöljy, natriumglukonaatti, Avena 
sativa -lese, Simmondsia chinensis -siemenöljy, Lycium 
barbarum -siemenöljy, Avena sativa -ydinjauho, Aloe 
barbadensis -lehtiuute, Rosmarinus officinalis  -lehtiuute.
Saattaa sisältää: bentsyylialkoholi**, 
bentsyylibentsoaatti**, bentsyylisalisylaatti**, sitraali**, 
sitronelloli**, kumariini**, euganoli**, farnesoli**, 
geranioli**, isoeugenoli**, limoneeni**, linaloli**

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

AINESOSAT

Eteeristä laventeliöljyä saadaan höyrytislaamalla kasvin 
kukkivia latvuksia. Englantilaisen sanan “lavender” 
uskotaan pohjautuvan latinalaisiin sanoihin "lividus" 
ja "lavara". Lividus tarkoittaa siniharmaata väriä ja 
lavara viittaa pesemiseen. Laventelia tavattiin lisätä 
kylpy- ja pyykkiveteen. Lavender Oatmeal Soap 
tuoksuu rauhoittavan kukkaiselta ja makealta. Sen 
lisäksi saippuassa on ihoa hellästi kuorivaa Avena sativa 
-kauralesettä.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

Kukilta tuoksuvan Lavender Oatmeal Bar Soapin koostumus on kermainen ja 
se jättää ihon pehmeäksi ja tasaiseksi. Kauralese kuorii ihoa hellästi ja poistaa 
iholta öljyisyyttä. Kosteuttavat ainesosat, kuten kookos-, jojoba-, palmu- ja 
gojimarjan siemenöljy, sekä viisi puhdasta eteeristä öljyä, varmistavat, ettei 
ihon pinta pääse liikaa kuivamaan. Tämä 100-prosenttisesti kasvipohjainen 
saippua on vegaaninen eikä siinä ole gluteiinia. Saippua ei myöskään sisällä 
synteettisiä väriaineita, parabeeneja, petrokemikaaleja tai sulfaatteja, joten 
se soveltuu myös herkkäihoisille.

100 g - 1 saippua Tuotenumero 4904500

LAVENDER OATMEAL SOAP


