
• Olej z máty peprné 

• Olej z kůry cedru

• Olej ze semínek jojoby 

• Olej ze semínek kustovnice

HLAVNÍ SLOŽKY

• Složení na 100% rostlinné bázi

• Obsahuje přirozeně čisticí esenciální oleje

• Zanechá pokožku čistou a jemnou

• Nezbavuje pokožku přirozené kožní bariéry

• Vytváří krémovou pěnu

• Neobsahuje sulfáty, ftaláty, parabeny, barvy, 
syntetické vonné látky ani konzervanty

• Vhodné pro vegany

• Obsahuje přirozeně získané složky

• Vytvořeno pro všechny typy pleti

• Využívá pouze certifikovaný, udržitelný palmový olej

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Toto povznášející tuhé mýdlo, které má výraznou, dřevitou vůni 
a obsahuje čisté esenciální oleje, osvěžuje a zklidňuje pokožku, 
poskytuje krémovou pěnu a zajišťuje luxusní zážitek při koupeli. 
Toto tuhé mýdlo, které je vhodné pro vegany a jehož složení 
je na 100% rostlinné bázi, rovněž neobsahuje sulfáty, ftaláty, 
parabeny, barvy, syntetické vonné látky ani konzervanty. 
Zajišťuje vaši svěžest a čistotu, zatímco budete moci těžit 
z hydratačního prospěchu přirozeně získaných složek.

Toto mýdlo vám vydrží dlouhou dobu, postará se o umytí 
a zjemnění pokožky a zajistí, že přirozená kožní bariéra pokožky 
nebude porušena díky hydratačním vlastnostem oleje z jojoby, 
aloe vera a kustovnice. Zatímco máta peprná vytváří chladivou 
a osvěžující vůni, teplá a balzámová vůně cedrového dřeva 
je příjemná a uvolňující. Tyto vůně jsou během sprchování 
opravdovým požitkem pro smysly. Přidané ovesné otruby také 
zvyšují schopnost mýdla poskytnout jemný peeling, díky čemuž 
se vaše unavená a mdlá pokožka promění v jemnou, pružnou 
a krásně oživenou pokožku.

100 g – 1 kus  Položka č. 3677500

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP



Palmát sodný, Sodium palm kernelate, voda, glycerin, olej z máty peprné (Mentha piperita)*, olej z plodů olivovníku 
(Olea europaea), glukonát sodný, olej z kůry cedru (Cedrus atlantica)*, olej ze semínek jojoby (Simmondsia chinensis), 
olej ze semínek kustovnice (Lycium barbarum), ovesné otruby (Avena sativa), extrakt z aloe (Aloe barbadensis), extrakt 
z listů rozmarýnu (Rosmarinus officinalis)

Může obsahovat: citrál**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej 
**Přírodní složky esenciálních olejů

SLOŽENÍ

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP

Tuhé mýdlo Peppermint Cedarwood Bar Soap 
je vytvořeno na 100% rostlinné bázi a obsahuje 
přirozeně získané složky. Poskytuje povznášející 
vůni díky čistému esenciálnímu oleji z máty peprné 
a cedrového dřeva. Toto tuhé mýdlo je vhodné pro 
všechny typy pokožky a po umytí zanechá pokožku 
hebkou, jemnou a osvěženou.

PŮVOD PRODUKTU

Namočte mýdlo a vytvořte pěnu. Naneste pěnu 
na požadované oblasti těla, abyste pokožku 
umyli. Dobře umyjte vodou. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Může způsobit 
citlivost pokožky. Objeví-li se podráždění, přestaňte 
používat. Pouze pro vnější použití.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ VAROVÁNÍ

• Olivový olej – Vysoký obsah mastné kyseliny olejové 
a skvalenu, které jsou známé pro své hydratační vlastnosti. 

• Jojoba – Obsahuje 10 mastných kyselin a vytváří okluzní 
bariéru na pokožce, která snižuje ztrátu vlhkosti a pomáhá 
zvýšit hydrataci pokožky.

• Kustovnice – Je získávána z naší partnerské farmy v oblasti 
Ningxia v Číně. Obsahuje mastné kyseliny, skvalen 
a provitamín D, které hydratují a vyživují pokožku.

• Máta peprná vytváří povznášející aromatický prožitek. 
Má osvěžující, chladivou, bylinkovou vůni.

• Esenciální olej z cedrového dřeva má dřevitou, teplou, 
balzámovou vůni, která vytváří uvolněnou, zklidňující 
a příjemnou atmosféru. Má čisticí a hydratační vlastnosti 
a může pomoci udržet vzhled zdravé, mladistvé pokožky.

VLASTNOSTI A PROSPĚCH (POKRAČOVÁNÍ)


