
• Pepparmyntsolja 

• Cederträolja

• Jojobaolja 

• Gojibärsolja

HUVUDINGREDIENSER

• 100 procent vegetabiliskt innehåll

• Innehåller naturligt rengörande eteriska oljor

• Gör att huden känns ren och mjuk

• Torkar inte ut hudens naturliga fuktbarriär

• Skapar ett krämigt lödder

• Utformad utan sulfater, ftalater, parabener, 

färgämnen, syntetiska doftämnen och 
konserveringsmedel

• Vegansk

• Naturligt härledda ingredienser

• Utformad för alla slags hudtyper

• Innehåller endast certifierat hållbar palmolja

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Denna uppfriskande tvål har en stark, skogsaktig doft och 
innehåller rena eteriska oljor. Den lindrar och fräschar upp huden, 
skapar ett krämigt lödder och utlovar en lyxig badupplevelse. 
Tvålen är vegansk med 100 % växtbaserade ingredienser och 
är fri från sulfater, ftalater, parabener, färgämnen, syntetiska 
doftämnen och konserveringsmedel så att du kan känna dig 
ren och fräsch med hjälp av tvålens naturligt härledda och 
återfuktande ingredienser.

Tvålen räcker länge och vårdar, rengör och mjukgör huden 
samt ser till att hudens naturliga fuktbarriär inte rubbas tack 
vare de återfuktande egenskaperna i växter såsom jojoba, 
aloe vera och gojibärsolja. Pepparmynta skapar en fräsch 
och uppfriskande doft medan varma och balsamiska cederträ 
är behaglig och avkopplande. Tillsammans skapar tvålens 
ingredienser en underbar duschupplevelse. Havrekliet i tvålen 
exfolierar skonsamt huden så att den kan förvandlas från matt 
och trött till mjuk, smidig och härligt uppfräschad.

100 g — 1 tvål  Artikelnummer 3677500

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP



Natriumpalmat, natriumsalt från palmkärnolja, vatten, glycerin, Mentha piperita-olja* (pepparmynta), Olea europaea-olja 
(oliv), natriumglukonat, Cedrus atlantica-olja* (cederträ), Simmondsia chinensis-olja (jojoba), Lycium barbarum-olja 
(gojibär), Avena sativa-havrekli, Aloe barbadensis-extrakt, Rosmarinus officinalis-extrakt (rosmarin)

Kan innehålla: citral**, limonen**, linalool**

*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

INGREDIENSER

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP

Peppermint Cedarwood Bar Soap har en 
100 % vegetabilisk bas och naturligt härledda 
ingredienser. Tvålen har en uppiggande doft 
tack vare eterisk pepparmynts- och cederträolja. 
Den passar alla slags hudtyper och gör huden 
mjuk, len och fräsch.

PRODUKTBAKGRUND

Håll tvålen under vatten och arbeta upp ett lödder. 
Tvåla in kroppen med löddret. Skölj noga med vatten. 

Förvaras utom räckhåll för barn. Kan orsaka 
hudirritation. Använd inte produkten om irritation 
uppstår. Endast för utvärtes bruk.

 

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING VARNING

• Olivolja – innehåller höga halter av oljefettsyra 
och squalen som har återfuktande egenskaper.

• Jojoba – innehåller 10 fettsyror och bildar ett skyddande 
lager på huden som hjälper huden att öka och bibehålla 
sin fuktighet.

• Gojibär – kommer från vår Ningxia-samarbetsgård 
i Kina. Oljan innehåller fettsyror, squalen och 
provitamin D som återfuktar och vårdar huden.

• Pepparmynta skapar en uppiggande doftupplevelse. 
Den har en uppfriskande och svalkande doft av mynta.

• Eterisk cederträolja har en skogsliknande och balsamisk 
doft som skapar en avkopplande, rogivande och behaglig 
miljö. Den har rengörande och återfuktande egenskaper 
och kan främja frisk och ungdomlig hud.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR (FORTSÄTTNING)


