
• Płatki owsiane, olej palmowy, olej kokosowy, olej jojoba, olej z nasion jagód goji, 
ekstrakt z liści aloesu, olejki eteryczne z lawendy, kolendry, bergamotki, jagodlinu 
wonnego i geranium

• 100% produkt roślinny

• Łagodna formuła odpowiednia dla wszystkich 
rodzajów skóry

• Myje skórę bez przesuszania

• Tworzy kremową pianę o odprężającym zapachu

• Delikatne złuszczanie dzięki otrębom owsianym

• Koi dzięki zawartości aloesu

• Pozostawia skórę miękką i jędrną w dotyku

• Nie zawiera parabenów, substancji petrochemicznych, 
syntetycznych substancji zapachowych ani barwników 
lub składników pochodzenia zwierzęcego

• Wzbogacony pięcioma czystymi olejkami eterycznymi: 
z lawendy, kolendry, bergamotki, jagodlinu wonnego 
i geranium

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Zmydl w dłoniach z dodatkiem wody. Umyj pianą wybrane 
części ciała, aby oczyścić skórę. Spłucz dokładnie wodą.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku 
zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami. Jeśli produkt 
dostanie się do oczu, przemyj je obficie chłodną wodą. Jeśli 
pojawi się podrażnienie, przerwij stosowanie.

SPOSÓB UŻYCIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Palmitan sodu, sól sodowa kwasu tłuszczowego z oleju 
palmowego, woda, gliceryna, mąka z ziaren owsa 
(Avena sativa), olej z owoców oliwki europejskiej (Olea 
europaea), olejek z lawendy (Lavandula angustifolia)*, 
trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, olejek z nasion 
kolendry (Coriandrum sativum)*, olejek ze skórki 
bergamotki (Citrus aurantium bergamia)* (bez zawartości 
furanokumaryny), olejek z kwiatów jagodlinu wonnego 
(Cananga odorata)*, olejek z kwiatów geranium 
(Pelargonium graveolens)*, glukonian sodu, otręby 
z owsa (Avena sativa), olej z nasion jojoby (Simmondsia 
chinensis), olejek z nasion kolcowoju pospolitego (Lycium 
barbarum), śruta z ziaren owsa (Avena sativa), ekstrakt 
z liści aloesu (Aloe barbadensis), ekstrakt z liści rozmarynu 
(Rosmarinus officinalis)
Może zawierać: alkohol benzylowy**, benzoesan 
benzylu**, salicylan benzylu**, cytral**, cytronelol**, 
kumarynę**, eugenol**, farnezol**, geraniol**, 
izoeugenol**, limonen**, linalol**

*100% czysty olejek eteryczny
**Naturalne składniki olejków eterycznych

SKŁADNIKI

Olejek eteryczny z lawendy destylowany jest parą wodną 
z kwiatów rośliny. Uważa się, że słowo „lawenda” pochodzi 
od łacińskiego lividus, czyli „niebieski, siny” (odnoszącego 
się do koloru kwiatów) oraz lavare, czyli „myć, prać” 
(lawenda używana była tradycyjnie do perfumowania 
podczas kąpieli i prania). Olejek lawendowy ma słodki, 
kwiatowy zapach, który działa odprężająco i wyciszająco. 
Mydło zostało również wzbogacone drobno mielonymi 
otrębami z owsa, aby zapewnić delikatne działanie 
peelingujące. 

HISTORIA PRODUKTU

Mydło Lavender Oatmeal to relaksujący kwiatowy zapach oraz luksusowa kremowa 
piana, która pozostawia skórę miękką, gładką i odświeżoną. Płatki owsiane mają łagodne 
działanie złuszczające i  pomagają usunąć nadmiar sebum, a  nawilżające składniki, 
takie jak olej kokosowy, jojoba i olej z nasion jagód goji, a także pięć czystych olejków 
eterycznych, zapobiegają nadmiernemu wysuszaniu. Ta w pełni roślinna formuła nie 
zawiera glutenu, syntetycznych barwników, parabenów, substancji petrochemicznych, 
czy też siarczanów. Jest łagodna dla wszystkich rodzajów skóry.

100 g - 1 kostka Kod produktu: 4904500

LAVENDER OATMEAL SOAP


