
• Avena sativa (haver), palmolie, kokosolie, jojoba-olie, gojibessenolie, aloë 
vera-extract, lavendelolie, korianderolie, bergamotolie, ylang-ylangolie, 
geraniumolie

• 100% plantaardig

• De zachte formule is geschikt voor alle huidtypes

• Reinigt de huid zonder deze uit te drogen

• Romig met een kalmerende geur

• Havermout exfolieert op zachte wijze

• Aloë vera verzacht

• Maakt de huid zacht en soepel

• Geformuleerd zonder parabenen, petrochemicaliën, 
kunstmatige geur- of kleurstoffen of dierlijke 
ingrediënten

• Bevat vijf zuivere etherische oliën: lavendel, koriander, 
bergamot, ylang-ylang en geranium

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

Maak de zeep nat en wrijf totdat er schuim ontstaat. Breng 
waar gewenst aan op de huid om deze te reinigen. Was 
zorgvuldig met water.

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor uitwendig 
gebruik. Vermijd direct contact met de ogen. Bij contact 
met de ogen spoelen met koud water totdat het product 
volledig verwijderd is. Bij irritatie het gebruik staken.

AANBEVOLEN GEBRUIK

WAARSCHUWING

Natriumpalmaat, natriumpalmkernelaat, water, 
glycerine, Avena sativa (haverbloem), Olea europaea 
(olijfolie), Lavandula angustifolia (lavendelolie)*, 
capryl/caprinezuurtriglyceride, Coriandrum 
sativum (korianderolie)*, Citrus aurantium bergamia 
(bergamotolie, furanocumarine-vrij)*, Cananga 
odorata (ylang-ylangolie)*, Pelargonium graveolens 
(geraniumolie)*, natriumgluconaat, Avena sativa 
(haverpit), Simmondsia chinensis (jojoba-olie), Lycium 
barbarum (gewone boksdoornolie), Avena sativa 
(haverpitmeel), Aloe barbadensis (aloë vera-extract), 
Rosmarinus officinalis (rozemarijnextract).
Bevat mogelijk: benzylalcohol**, benzylbenzoaat**, 
benzylsalicylaat**, citral**, citronellol**, coumarin**, 
eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, 
limoneen**, linalool**

*100% pure etherische olie
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën

INGREDIËNTEN

De bloeiende toppen van de lavendelolie worden met 
stoom gedistilleerd om olie te produceren. Het Engelse 
woord ‘lavender’ is vermoedelijk afgeleid van de Latijnse 
woorden ‘lividus’, wat ‘blauwachtig’ betekent (verwijzend 
naar de kleur van de plant) en ‘lavare’ wat ‘wassen’ 
betekent omdat lavendel vroeger gebruikt werd in bad 
en om kleding te wassen. Lavendelolie heeft een zoete, 
bloemachtige geur die kalmerend en ontspannend is. Onze 
Lavender Oatmeal Soap bevat fijne havermout om de huid 
op zachte wijze te exfoliëren.

GESCHIEDENIS

Onze zeep met lavendelolie en havermout heeft een ontspannende bloemachtige 
geur, is romig, verfrist en maakt de huid zacht en glad.  Havermout exfolieert op 
zachte wijze en verwijdert olie. Kokosolie, jojoba-olie, palmolie,  gojibessenolie 
— en vijf zuivere etherische oliën— voorkomen uitdroging van de huid. Deze 
zeep is volledig plantaardig, glutenvrij en geschikt voor veganisten. Bovendien 
zijn er geen synthetische kleurstoffen, parabenen, petrochemicaliën of sulfaten 
gebruikt waardoor de zeep geschikt is voor alle huidtypes.

100 g — 1 handzeep         Code 4904500

LAVENDER OATMEAL SOAP


