
• Ovăz avena sativa, ulei de palmier, ulei de cocos, ulei de jojoba, ulei de semințe 
de fructe goji, extract de frunze de aloe, ulei esențial de lavandă, ulei esențial 
de coriandru, ulei esențial de bergamotă, ulei esențial de ylang ylang și ulei 
esențial de mușcate

• Formulă pe bază de plante 

• Formulă delicată, potrivită pentru toate tipurile de piele

• Curăță pielea fără a o usca 

• Creează o spumă cremoasă cu un miros calmant și 
relaxant 

• Oferă o exfoliere ușoară cu tărâțe de ovăz

• Calmează cu frunze de aloe barbadensis 

• Lasă pielea moale și catifelată

• Formulat fără parabeni, petrochimicale, ingrediente 
animale, conservanți, parfumuri sau coloranți sintetici.

• Infuzat cu cinci uleiuri esențiale:  lavandă, coriandru, 
bergamote, ylang ylang și mușcate 

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Udă săpunul pentru a forma o spumă.  Aplică spuma pe zonele 
dorite ale corpului pentru a curăța pielea.  Clătește-te bine cu 
apă. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern.  În 
cazul contactului cu ochii, spală ochii cu apă curată și rece 
timp de câteva minute. Întrerupe utilizarea produsului în 
cazul în care apar iritații.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

AVERTISMENTE

Palmat de sodiu, sâmburi de palmier, apă, glicerină, făină 
de sâmburi Avena sativa, ulei de fructe Olea europaea, 
ulei Lavandula angustifolia*, trigliceride caprilice/caprice, 
ulei de semințe de Coriandrum sativum*, ulei de coji de 
Citrus aurantium bergamia* (fără furocumarine), ulei de 
flori de Cananga odorata*, ulei de flori de Pelargonium 
graveleons*, gluconat de sodiu, tărâțe Avena sativa, ulei 
de semințe Simmondsia chinensis, ulei de semințe Lycium 
barbarum, făină de sâmburi Avena sativa, extract de 
frunze de Aloe barbadensis, extract de frunze Rosmarinus 
officinalis.
Poate conține: Alcool benzilic **, Benzoat de benzil **, 
Salicilat de benzil **, Citral **, Citronellol **, Coumarin 
**, Eugenol **, Farnesol **, Geraniol **, Isoeugenol **, 
Limonen **, Linalool **

* Ulei esențial 100% pur 
**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale

INGREDIENTE 

Uleiul esențial Lavender este distilat cu aburi din vârfurile 
inflorite ale plantei. Se crede că cuvântul”lavandă” este 
derivat din cuvintele latine `lividus` care se referă la 
nuanța albăstrie a plantei și `lavare` care înseamnă `a 
spăla` (lavanda se utiliza trecut pentru a parfuma hainele 
și apa de baie). Lavanda are o aromă dulce, delicată și 
calmantă, iar săpunul nostru cu lavandă și cu ovăz a fost 
formulat cu tărâțe de ovăz Avena sativa, pentru o exfoliere 
ușoară. 

CONTEXTUL PRODUSULUI

Cu un miros relaxant și floral și o formulă cremoasă și luxuriantă, săpunul nostru cu 
lavandă și fulgi de ovăz lasă pielea moale, catifelată și revigorată.  Ovăzul oferă o 
exfoliere ușoară și îndepărtează excesul de ulei, în timp ce ingrediente hidratante 
precum nuca de cocos, jojoba, uleiul de palmier și uleiul de semințe de fructe goji 
- plus cinci uleiuri esențiale pure - împiedică uscarea excesivă. Cu formula sa pe 
bază de plante, acest săpun este vegan și nu conține gluten.  Este, de asemenea, 
făcut fără coloranți sintetici, parabeni, produse petrochimice sau sulfați, deci este 
suficient de delicat pentru toate tipurile de piele.
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SĂPUN CU LAVANDĂ ȘI OVĂZ 


