
• Pipirmėčių aliejus 

• Kedrų žievės aliejus

• Simondsijų sėklų aliejus 

• Ožerškių sėklų aliejus

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

• 100 % augalinė formulė

• Sudėtyje yra natūraliai valančių eterinių aliejų

• Nuprausus odą, ji lieka švari ir švelni

• Nepašalina natūralaus odos drėgmės barjero

• Putojanti kreminė tekstūra

• Sudėtyje nėra sulfatų, ftalatų, parabenų, dažiklių, 
sintetinių kvapiklių ir konservantų

• Veganiškas gaminys

• Natūraliai išgauti ingredientai

• Sukurta visiems odos tipams

• Naudojamas tik sertifikuotas tvarus palmių aliejus

NAUDA IR YPATYBĖS

Šis gaivus gabalinis muilas, pasižymintis sodriu medžių aromatu 
ir praturtintas eteriniais aliejais, atgaivina ir nuramina odą. 
Putodamas kremine tekstūra, šis muilas užtikrina malonią 
prausimosi patirtį. Veganiška, 100 % augalinė formulė, sudėtyje 
nėra sulfatų, ftalatų, parabenų, dažiklių, sintetinių kvapiklių 
ar konservantų. Muilą sudaro natūraliai išgauti ingredientai, 
užtikrinantys gaivą ir švarą bei drėkinantys odą.

Šis skalsus muilas atlieka odos kondicionavimo, valymo ir 
švelninimo užduotis. Dėl drėkinamųjų augalų savybių (sudėtyje 
yra simondsijų, alavijų ir ožerškių aliejų) nesutrikdomas natūralus 
odos drėgmės barjeras. Nors pipirmėčių aliejus sukuria vėsų, 
mėtinį, gaivų aromatą, šiltas, balzaminis kedrų kvapas teikia 
jaukumą ir atpalaiduoja. Tad prausiantis duše jusite tikrą 
aromatinę palaimą. Sudėtyje esančios avižų sėlenos užtikrina 
šio muilo švelnų šveičiamąjį poveikį. Todėl naudojant šį muilą, 
pavargusi oda pavirs švelnia, elastinga ir taps atgaivinta.

100 g — 1 vnt.  Prekės nr. 3677500

„PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP“ GABALINIS MUILAS



Natrio palmatas, natrio palmkernelatas, vanduo, glicerinas, Mentha piperita* (pipirmėčių) aliejus, Olea europaea 
(alyvuogių) vaisių aliejus, natrio gliukonatas, Cedrus atlantica* (kedrų) žievės aliejus, Simmondsia chinensis (simondsijų) 
sėklų aliejus, Lycium barbarum (ožerškių) sėklų aliejus, Avena sativa (avižų) sėlenos, Aloe barbadensis (alavijų) ekstraktas, 
Rosmarinus officinalis (rozmarinų) lapų ekstraktas

Sudėtyje gali būti: citralio**, limoneno**, linalolio**.

* 100 % grynas eterinis aliejus 
** Naturalios eterinių aliejų sudedamosios dalys

INGREDIENTAI

„PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP“ GABALINIS MUILAS

„Peppermint Cedarwood Bar Soap“ gabalinis muilas 
– 100 % augalinio pagrindo, su natūraliai išgautais 
ingredientais. Šis energizuojančio aromato muilas, 
kurio sudėtyje yra grynų pipirmėčių ir kedrų aliejų, 
tinka visiems odos tipams. Juo prausiantis, odai 
suteikiama švelnumo, glotnumo ir gaivos.

PRODUKTO INFORMACIJA

Sušlapinkite muilą, jog jis suputotų. 
Įtrinkite norimas kūno vietas. 
Kruopščiai nuplaukite vandeniu. 

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Gali sukelti odos jautrumą. Pajutus dirginimą, 
nutraukite naudojimą. Tinka tik išoriniam naudojimui.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS ĮSPĖJIMAI

• Alyvuogių aliejus – sudėtyje yra didelis oleino riebalų rūgščių 
ir skvaleno kiekis, naudingas dėl drėkinamųjų ir maitinamųjų 
savybių 

• Simondsijų aliejus - yra 10 riebalų rūgščių ir sudaro uždarą 
barjerą odai, kuris mažina drėgmės praradimo tikimybę ir 
papildomai drėkina odą.

• Ožerškių aliejus - išgaunamas iš Ningxia partnerių ūkio 
Kinijoje. Jame yra riebalų rūgščių, skvaleno ir provitamino D, 
kurie drėkina ir maitina odą.

• Pipirmėčių aliejus sukuria energizuojančią aromatinę patirtį.
Jis pasižymi gaiviu, mėtiniu, žoliniu kvapu.

• Kedrų aliejaus kvapas – šiltas, balzaminis, gaivus, veikiantis 
raminančiai, atpalaiduojančiai ir leidžiantis sukurti jaukią 
atmosferą. Jis pasižymi valomosiomis ir drėkinamosiomis 
savybėmis bei padeda palaikyti sveiką, jaunatvišką odą.

NAUDA IR YPATYBĖS (TĘSINYS)


