
• Ulei de mentă de grădină 

• Ulei de scoarță de cedru

• Ulei de semințe de jojoba 

• Ulei de semințe de fructe goji

INGREDIENTE DE BAZĂ 

• Formulă pe bază de plante 

• Conține uleiuri esențiale care purifică în mod natural

• Lasă pielea curată și catifelată

• Nu elimină bariera naturală de hidratare a pielii 

• Creează o spumă cremoasă

• Formulat fără sulfați, ftalați, parabeni, coloranți, 
arome sau conservanți sintetici

• Vegan

• Are ingrediente naturale 

• Formulat pentru toate tipurile de ten

• Utilizăm doar ulei de palmier obținut în mod sustenabil

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Cu mirosul său puternic, lemnos și cu uleiuri esențiale pure, acest 
săpun solid revigorant reîmprospătează și calmează pielea, 
oferind o spumă cremoasă pentru o experiență luxuriantă de 
baie. Săpunul solid e vegan, făcut cu o formulă 100% pe bază 
de plante și nu conține suflați, ftalați, parabeni, coloranți, arome 
sau conservanți sintetici, pentru a te bucura de ingredientele 
din surse naturale în timp ce te cureți. 

Îți curăță și îți înmoaie pielea în timp ce o hrănește, fără a afecta 
bariera naturală de hidratare a pielii, datorită proprietăților 
hidratante ale uleiurilor de jojoba, aloe vera și fructe goji. În timp 
ce mirosul de mentă creează o aromă răcoritoare și revigorantă, 
cel de lemn de cedru e reconfortant și relaxant, pentru 
o experiență plină de răsfăț în timpul dușului.  Tărâțele de ovăz 
adăugate maximizează, de asemenea, capacitatea săpunului 
de a oferi o exfoliere delicată, pentru a-ți transforma pielea 
obosită și ternă într-una moale, suplă și revitalizată.

100 g — 1 săpun  Articol nr. 3677500

SĂPUN CU MENTĂ 
ȘI LEMN DE CEDRU 



Palmat de sodiu, boabe de palmier de sodiu, apă, glicerină, Mentha piperita (ulei de mentă)*, Olea europaea 
(ulei de măsline), gluconat de sodiu, Cedrus atlantica (ulei de scoarță de cedru)*, Simmondsia chinensis 
(ulei de semințe de jojoba), Lycium barbarum (ulei de semințe de fructe goji), Avena sativa (tărâțe de ovăz), 
extract de Aloe barbadensis, Rosmarinus officinalis (extract de frunze de rozmarin)

Poate conține: Citral **, Limonene **, Linalool **

*Ulei esențial 100% pur 
**Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale

INGREDIENTE 

SĂPUN CU MENTĂ 
ȘI LEMN DE CEDRU

Săpunul cu mentă și lemn de cedru este formulat 
cu o bază 100% vegetală și ingrediente din surse 
naturale. Datorită mirosului revigorant oferit de 
uleiuri esențiale, pure, de mentă și de lemn de 
cedru, acest săpun îți va face pielea catifelată și 
revigorată după curățare.

CONTEXTUL PRODUSULUI

Udă săpunul pentru a forma o spumă. 
Aplică spuma pe zonele dorite ale corpului 
pentru a curăța pielea. Clătește-te bine cu apă.  

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Poate provoca 
sensibilitatea pielii.  Întrerupe utilizarea produsului 
în cazul în care apar iritații. Doar pentru uz extern. 

UTILIZĂRI RECOMANDATE AVERTISMENTE

• Ulei de măsline - cantități mari de acid gras oleic 
și squalenă, cunoscute pentru proprietățile sale de 
hidratare și hidratare.

• Jojoba - Conține 10 acizi grași și formează o barieră 
ocluzivă pentru piele care reduce pierderile de umiditate 
și ajută la creșterea hidratării pielii.

• Fructe goji - Obținute de la ferma noastră parteneră 
NingXia din China. Conține acizi grași, squalenă 
și vitamina D pentru a hidrata și hrăni pielea.

• Menta creează o experiență revigorantă. Are un miros 
mentolat, revigorant și erbaceu.

• Uleiul esențial de lemn de cedru are o aromă lemnoasă, 
caldă și balsamică care creează o atmosferă relaxantă 
și calmantă.  Are proprietăți hidratante și de curățare și 
ajută la menținerea aspectului tânăr și sănătos al pielii. 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI  (CONTINUAT)


