
• Sėjamosios avižos (Avena sativa), palmių aliejus, kokosų aliejus, 
simondsijų aliejus, ožerškio sėklų aliejus, alavijo lapų ekstraktas, levandų 
eterinis aliejus, kalendrų eterinis aliejus, bergamočių eterinis aliejus, 
kanangų eterinis aliejus ir pelargonijų eterinis aliejus

• 100 % augalinė formulė

• Švelni formulė, tinkama visiems odos tipams

• Valo odą jos nesausinant

• Muilas „Lavender Oatmeal Soap“

• Avižų sėlenos švelniai šveičia odą

• Alavijų lapai veikia raminančiai

• Po naudojimo oda lieka švelni ir elastinga

• Sudėtyje nėra parabenų, petrochemikalų, sintetinių 
kvapiklių, dažiklių ar iš gyvūnų išgautų ingredientų

• Sudėtyje yra 5 gryni eteriniai aliejai: levandų, kalendrų, 
bergamočių, kanangų ir pelargonijų

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

Sušlapinkite muilą, jog jis suputotų. Įtrinkite norimas kūno 
vietas. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam 
naudojimui. Venkite, jog nepatektų į akis, o jei taip nutiko, 
plaukite šaltu vandeniu, kol pašalinsite visą gaminį. Pajutus 
dirginimą, nutraukite naudojimą.

INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS

Natrio palmatas, natrio palmkernelatas, vanduo, 
glicerinas, sėjamųjų avižų (Avena sativa) branduolių 
miltai, alyvuogių (Olea europaea) vaisių aliejus, levandų 
(Lavandula angustifolia)* aliejus, kaprilo / kaprio 
trigliceridas, kalendrų (Coriandrum sativum)* sėklų 
aliejus, bergamočių (Citrus aurantium bergamia)* žievelių 
aliejus (be furokumarinų), kanangų (Cananga odorata)* 
žiedų aliejus, pelargonijų (Pelargonium graveolens)* 
žiedų aliejus, natrio gliukonatas, ėjamųjų avižų (Avena 
sativa) sėlenos, simondsijų (Simmondsia chinensis) sėklų 
aliejus, ožerškio (Lycium barbarum) sėklų aliejus, sėjamųjų 
avižų (Avena sativa) branduolių rupiniai, alavijų (Aloe 
barbadensis) lapų ekstraktas, rozmarinų (Rosmarinus 
officinalis) lapų ekstraktas.
Sudėtyje taip pat galimai yra šių medžiagų: benzilo 
alkoholis**, benzilbenzoatas**, benzilo salicilatas**, 
citralis**, citronelolis**, kumarinas**, eugenoliis**, 
farnezolis**, geranolis**, izoeugenolis**, limonenas**, 
linalolis**

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

INGREDIENTAI

„Lavender“ levandų eterinis aliejus yra distiliuojamas 
garais iš šio augalo gėlių viršūnių. Žodis „levanda“, 
manoma, kilo iš lotyniškų žodžių: „lividus“, reiškiančio 
augalo melsvą atspalvį, ir „lavare“, reiškiančio „praustis“ 
(istoriškai levandos buvo naudojamos kvepinti vonias ir 
skalbinius). Levandos pasižymi saldžiu gėlių aromatu, kuris 
atpalaiduoja ir ramina. Mūsų levandų-avižinių kruopų 
muilo „Lavender Oatmeal Soap“ sudėtyje taip pat yra 
smulkiai sumaltų sėjamųjų avižų (Avena sativa) sėlenų, 
kurios švelniai šveičia.

PRODUKTO INFORMACIJA

Šis gabalinis muilas pasižymi atpalaiduojančiu žiedų aromatu. Jis sukurtas 
pagal prabangią kreminę formulę. Juo prausiantis, oda bus švelni, lygi ir 
atgaivinta. Avižos švelniai šveičia ir pašalina riebalų perteklių, o drėkinantys 
ingredientai, tokie kaip kokosų, simondsijų, palmių aliejai ir ožerškio sėklų aliejus, 
taip pat penki gryni eteriniai aliejai neleidžia odai išsausėti. 100 % augalinė 
formulė. Be to, šis muilas yra be glitimo ir veganiškas. Sukurtas be sintetinių 
dažiklių, parabenų, petrochemikalų ar sulfatų. Švelnus, todėl tinkamas naudoti 
visiems odos tipams.

100 g – 1 vnt. Prekės nr. 4904500

MUILAS „LAVENDER OATMEAL SOAP“


