
• Avena sativa-havre, palmolja, kokosolja, jojobaolja, gojibärsfröolja, 
aloe-bladextrakt, eterisk lavendelolja, eterisk korianderolja, eterisk 
bergamottolja, eterisk ylang ylang-olja och eterisk geraniumolja

• 100 procent vegetabiliskt innehåll

• En skonsam tvål som passar alla hudtyper

• Rengör huden utan att torka ut

• Skapar ett krämigt lödder med en rogivande doft

• Exfolierar varsamt huden med havrekli

• Aloe barbadensis-blad lindrar och vårdar

• Gör huden mjuk och smidig

• Utformad utan parabener, petrokemiska ämnen, 
syntetiska doftämnen, syntetiska färgämnen och 
ingredienser från djur

• Berikad med fem rena eteriska oljor: lavendel, 
koriander, bergamott, ylang ylang och geranium

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Håll tvålen under vatten och arbeta upp ett lödder. Tvåla in 
kroppen med löddret. Skölj noga med vatten.

Förvaras oåtkomligt för barn. Endast för utvärtes bruk.  
Undvik kontakt med ögonen. Om kontakt uppstår ska du 
skölja med kallt vatten tills all tvål har sköljts bort.  
Använd inte produkten om irritation uppstår.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
 

VARNING

Natriumpalmat, natriumsalt från palmkärnolja, vatten, 
glycerin, Avena sativa-kärnmjöl, Olea europaea-olja, 
Lavandula angustifolia-olja*, kapryl-/kaprin-triglycerid, 
Coriandrum sativum-fröolja*, Citrus aurantium 
bergamia-skalolja* (fri från furokumariner), Cananga 
odorata-blomolja*, Pelargonium graveolens-blomolja*, 
natriumglukonat, Avena sativa-kli, Simmondsia 
chinensis-fröolja, Lycium barbarum-fröolja, grovmalet 
Avena sativa-kärnmjöl, Aloe barbadensis-bladextrakt, 
Rosmarinus officinalis-bladextrakt.
Kan innehålla: bensylalkohol**, bensylbensoat**, 
bensylsalicylat**, citral**, citronellol**, kumarin**, 
eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limonen**, 
linalool**

*100 % ren eterisk olja
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

INGREDIENSER

Eterisk lavendelolja ångdestilleras från Lavandula 
angustifolia-växtens blommor. Ordet ”lavendel” kan 
härledas från de latinska orden ”lividus”, som betyder 
blå och ”lavare” som betyder att tvätta (lavendel 
användes historiskt sett till att parfymera bad och tvätt). 
Lavendel har en söt blomsterdoft som är rogivande och 
betryggande och vår Lavender Oatmeal Soap innehåller 
också finmalet Avena sativa-havrekli som skonsamt 
exfolierar huden.

PRODUKTBAKGRUND

Lavender Oatmeal Soap har en rogivande blomsterdoft och ett lyxigt krämigt 
lödder som gör huden mjuk, len och fräsch. Havre exfolierar skonsamt och tar 
bort överflödig olja medan fuktgivande ingredienser såsom kokos-, jojoba- och 
palmolja, samt gojibärsolja och fem rena eteriska oljor, förhindrar att huden 
torkas ut. Denna tvål med 100 procent vegetabiliska ingredienser är både 
glutenfri och vegansk. Den innehåller inga syntetiska färgämnen, parabener, 
petrokemiska ämnen eller sulfater och är skonsam för att passa alla hudtyper.

100 g - 1 tvål Artikelnummer 4904500

LAVENDER OATMEAL SOAP


