
• Piparminttuöljy 

• Seetripuuöljy

• Jojoban siemenöljy 

• Gojimarjan siemenöljy

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

• 100-prosenttisen kasvipohjainen tuote

• Sisältää luonnollisesti puhdistavia eteerisiä öljyjä

• Jättää ihon puhtaaksi ja pehmeäksi

• Ylläpitää ihon luonnollista suojakerrosta

• Luo iholle kermaisen tunnun

• Ei sisällä sulfaatteja, flataatteja, parabeeneja, 
väriaineita, synteettisiä hajusteita tai säilöntäaineita

• Vegaaninen

• Valmistettu luonnollisista ainesosista

• Soveltuu kaikille ihotyypeille

• Sisältää vain kestäväksi luokiteltua palmuöljyä.

OMINAISUUDET JA EDUT

Tämä piristävä ja voimakkaantuoksuinen saippua puhdistaa ja 
rauhoittaa ihoa. Vegaaninen, 100-prosenttisen kasvipohjainen 
saippua ei sisällä sulfaatteja, parabeeneja, flataatteja, 
synteettisiä hajusteita, väriaineita tai säilöntäaineita. Saippua 
pitää ihosi raikkaana, puhtaana ja kosteutettuna.

Riittoisa saippua sekä puhdistaa että hoitaa ihoa. Saippuan 
kosteuttavat kasvipohjaiset ainesosat sisältävät aloe veraa 
sekä jojoba- ja gojimarjaöljyä, ja nämä takaavat, ettei ihon 
luonnollinen suojakerros häiriinny. Piparmintun viileä ja raikas 
tuoksu yhdistettynä seetripuun lämpimään ja balsamiseen 
tuoksuun tekee saippuasta ihanan suihkutuotteen. Saippuassa 
on myös ihoa hellästi kuorivia kauraleseitä.

100 g — 1 saippua  Tuotenumero 3677500

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP



Natriumpalmaatti, natrium palm kernelate -emulgaattori, vesi, glyseroli, Mentha piperita (piparminttu) -öljy*, 
Olea europaea (oliivi) -hedelmäöljy, natriumglukonaatti, Cedrus atlantica (seetripuu) -kuoriöljy*, Simmondsia chinensis 
(jojoba) -siemenöljy, Lycium barbarum (gojimarja) -siemenöljy, Avena sativa (kaura) -lese, Aloe barbadensis -uute, 
Rosmarinus officinalis (rosmariini) -lehtiuute

Saattaa sisältää: sitraali**, limoneeni**, linaloli**

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
**100-prosenttisen puhtaat eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

AINESOSAT

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP

Peppermint Cedarwood Bar Soap on valmistettu 
100-prosenttisesti kasvipohjaisista ja luonnosta 
saatavista ainesosista. Virkistäväntuoksuisia 
puhtaita piparmintun ja seetripuun eteerisiä öljyjä 
sisältävä saippua soveltuu kaikille ihotyypeille ja 
jättää ihon puhtaaksi ja pehmeäksi.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

Kastele saippua vedellä, jotta se alkaa vaahdota. 
Levitä saippuavaahtoa iholle. Huuhtele hyvin. 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Voi 
aiheuttaa ihoärsytystä. Lopeta tuotteen käyttö, 
jos ihoärsytystä ilmenee. Vain ulkoiseen käyttöön.

KÄYTTÖEHDOTUS VAROITUKSET

• Oliiviöljy - Sisältää runsaasti öljyhappoa ja ihoa 
kosteuttavaa skvaleenia.

• Jojoba - Sisältää 10 rasvahappoa ja muodostaa iholle 
kuivumista estävän suojakerroksen

• Gojimarja - Tulee Kiinassa sijaitsevalta Ningxia-
kumppanuusmaatilalta. Sisältää ihoa kosteuttavia ja 
ravitsevia rasvahappoja, skvaleenia ja D-vitamiinia.

• Piparminttuöljyn tuoksu virkistää. Sen tuoksussa voi 
erottaa minttuisia ja yrttisiä vivahteita.

• Seetripuuöljyn lämmin ja balsaminen tuoksu luo 
rentouttavan, rauhoittavan ja lohduttavan ilmapiirin. 
Seetripuuöljyssä on puhdistavia ja kosteuttavia ihon 
terveyttä edesauttavia ominaisuuksia.

OMINAISUUDET JA EDUT ( jatkuu)


