
• Pepermuntolie 

• Cederhoutolie

• Jojoba-olie 

• Gojibessenolie

INGREDIËNTEN

• 100% plantaardig

• Bevat etherische oliën met reinigende eigenschappen

• Reinigt de huid en maakt de huid zacht

• Tast de natuurlijke hydratatie van de huid niet aan

• Creëert een romige schuim

• Bevat geen sulfaten, ftalaten, parabenen, kleurstoffen, 
synthetische geurstoffen of conserveermiddelen

• Geschikt voor veganisten

• Ingrediënten van natuurlijke oorsprong

• Geschikt voor alle huidtypes

• Bevat uitsluitend gecertificeerde duurzame palmolie

KENMERKEN EN VOORDELEN

Deze verkwikkende zeep met sterke, houtachtige geur en zuivere 
etherische oliën verfrist en verzacht de huid, creëert een romige 
schuim en garandeert een luxe ervaring. Dit product is geschikt 
voor veganisten, honderd procent plantaardig en bevat geen 
sulfaten, ftalaten, parabenen, kleurstoffen, synthetische 
geurstoffen of conserveermiddelen zodat je fris en schoon voor 
de dag kunt komen en kunt genieten van de hydraterende 
eigenschappen van ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

De zeep gaat lang mee en verzorgt, reinigt en verzacht de huid. 
De natuurlijke vochtbalans wordt dankzij de hydraterende 
eigenschappen van plantaardige ingrediënten als jojoba-olie, 
aloë vera en gojibessenolie niet verstoord. Pepermuntolie geeft 
dit product een koele, muntachtige en verfrissende geur terwijl 
de warme, balsamico-achtige geur van cederhout geruststellend 
en ontspannend is en deze zeep een traktatie voor de zintuigen 
maakt. De toegevoegde haverzemelen exfoliëren de huid zodat 
deze er niet langer moe en dof uitziet, maar zacht en soepel 
aanvoelt en prachtig gerevitaliseerd is.

100 g — 1 stuk zeep   Productnr. 3677500

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP



Natriumpalmaat, natriumpalmkernelaat, water, glycerine, Mentha piperita (pepermuntolie)*, Olea europaea 
(olijfolie), natriumgluconaat, Cedrus atlantica (cederhoutolie)*, Simmondsia chinensis (jojoba-olie), Lycium barbarum 
(gojibessenolie), Avena sativa (haverzemelen), aloë vera-extract, Rosmarinus officinalis (rozemarijnextract)

Bevat mogelijk: citral**, limoneen**, linalool**

*100% pure etherische olie 
**Natuurlijke bestanddelen van etherische olie

INGREDIËNTEN

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP

Peppermint Cedarwood Bar Soap is geformuleerd 
met een honderd procent plantaardige basis en 
ingrediënten van natuurlijke oorsprong. De zeep is 
voorzien van pepermuntolie en cederhoutolie, die 
voor een stimulerende geur zorgen, en is geschikt 
voor alle huidtypes. Laat de huid zacht, glad en 
verfrist aanvoelen.

GESCHIEDENIS

Maak de zeep nat en wrijf totdat er schuim 
ontstaat. Breng waar gewenst aan op de huid 
om deze te reinigen. Was zorgvuldig met water. 

Buiten bereik van kinderen houden. Kan 
huidgevoeligheid veroorzaken. Bij irritatie het 
gebruik staken. Alleen voor uitwendig gebruik.

AANBEVOLEN GEBRUIK WAARSCHUWINGEN

• Olijfolie bevat grote hoeveelheden vetzuren en squaleen 
en staat bekend om zijn hydraterende eigenschappen.

• Jojoba-olie bevat tien vetzuren en vormt een occlusieve 
barrière op de huid die vochtverlies vermindert en 
hydratatie bevordert.

• Gojibessen worden op onze partnerboerderij in Ningxia, 
China, gekweekt. Ze bevatten vetzuren, squaleen en 
provitamine D om de huid te hydrateren en verzorgen.

• Pepermuntolie zorgt voor een verkwikkende geur en 
ervaring. De olie heeft een frisse, koele, muntachtige en 
kruidige geur.

• Cederhoutolie heeft een warme, houtachtige en 
balsamico-achtige geur die een ontspannende, rustige 
en geruststellende omgeving creëert. De olie heeft 
reinigende en hydraterende eigenschappen en helpt de 
huid er gezond en jong uit te zien.

KENMERKEN EN VOORDELEN (VERVOLGD)


