
• Olejek z mięty pieprzowej 

• Olejek z kory cedru

• Olej z nasion jojoby 

• Olej z nasion jagód goji

KLUCZOWE SKŁADNIKI

• 100% produkt roślinny

• Zawiera naturalnie oczyszczające olejki eteryczne

• Pozostawia skórę czystą i miękką

• Nie pozbawia skóry naturalnej bariery ochronnej

• Tworzy kremową pianę

• Nie zawiera siarczanów, ftalanów, parabenów, 
barwników, syntetycznych substancji zapachowych 
i konserwantów

• Produkt wegański

• Składniki naturalnego pochodzenia

• Dla wszystkich rodzajów skóry

• Zawiera wyłącznie certyfikowany olej palmowy 
pozyskiwany w zrównoważony sposób

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

To dodające energii mydło ma intensywny, drzewny zapach 
i zawiera najczystsze olejki eteryczne. Odświeża i koi skórę, tworząc 
kremową pianę i  dostarczając wyjątkowych doznań podczas 
kąpieli. Wegańska, w stu procentach roślinna formuła nie zawiera 
siarczanów, ftalanów, parabenów, barwników, syntetycznych 
substancji zapachowych i konserwantów. To sposób na świeżość 
i  czystość przy użyciu wyjątkowo nawilżających, naturalnych 
składników.

To wydajne mydło pomaga zadbać o  odżywienie, oczyszczenie 
i  miękkość skóry, troszcząc się o  to, aby jej naturalna warstwa 
ochronna nie została naruszona, dzięki właściwościom 
nawilżającym składników roślinnych, takich jak olej z jojoby, aloesu 
i  jagód goji. Zapach mięty działa odświeżająco i daje przyjemne 
uczucie chłodu, a  ciepły, balsamiczny cedr pozwala poczuć 
komfort i odprężenie, czyniąc czas kąpieli prawdziwą przyjemnością 
dla zmysłów. Dodatek otrębów owsianych zapewnia delikatne 
działanie złuszczające, sprawiając, że zmęczona, poszarzała skóra 
staje się miękka, jędrna i cudownie odżywiona.

100 g - 1 kostka Kod produktu: 3677500

MYDŁO PEPPERMINT
CEDARWOOD



Palmitan sodu, sól sodowa oleju palmowego, woda, gliceryna, olejek z mięty pieprzowej (Mentha piperita)*, olej z owoców 
oliwki europejskiej (Olea europaea), glukonian sodu, olejek z kory cedru atlaskiego (Cedrus atlantica)*, olej z nasion jojoby 
(Simmondsia chinensis), olej z nasion kolcowoju pospolitego (Lycium barbarum), otręby z owsa (Avena sativa), ekstrakt 
z aloesu (Aloe barbadensis), ekstrakt z liści rozmarynu (Rosmarinus officinalis)

Może zawierać: cytral**, limonen**, linalol**

*100% czysty olejek eteryczny 
**Naturalne składniki olejków eterycznych

SKŁADNIKI

MYDŁO PEPPERMINT 
CEDARWOOD

Mydło Peppermint Cedarwood zostało stworzone 
w  stu procentach z  naturalnych składników 
roślinnego pochodzenia. Ma pobudzający zapach 
dzięki czystym olejkom eterycznym z  mięty 
pieprzowej i cedru i nadaje się do każdego rodzaju 
skóry, pozostawiając ją po umyciu miękką, gładką 
i odświeżoną.

HISTORIA PRODUKTU

Zmydl w dłoniach z dodatkiem wody. Umyj pianą 
wybrane części ciała, aby oczyścić skórę.  
Spłucz dokładnie wodą. 

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. 
Może powodować wrażliwość skóry. 
Jeśli pojawi się podrażnienie, przerwij stosowanie. 
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

SPOSÓB UŻYCIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Oliwa z oliwek – wysoka zawartość oleinowych kwasów 
tłuszczowych i skwalenu, słynących z właściwości 
nawilżających

• Jojoba – zawiera dziesięć kwasów tłuszczowych i tworzy 
na skórze barierę ochronną, która zapobiega utracie 
wody i pomaga zwiększyć nawilżenie.

• Jagody goji – pozyskiwane z naszej farmy partnerskiej 
Ningxia w Chinach. Zawierają kwasy tłuszczowe, skwalen 
i prowitaminę D dla nawilżenia i odżywienia skóry.

• Olejek z mięty pieprzowej ma dodający energii ziołowy 
zapach,który działa odświeżająco i orzeźwiająco.

• Ciepły, balsamiczny zapach olejku eterycznego z cedru 
tworzy odprężającą i wyciszającą atmosferę. Olejek 
ma właściwości oczyszczające i nawilżające i pomaga 
zadbać o zdrowy, młody wygląd skóry.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI (CIĄG DALSZY)


