
• Směs Valor obsahuje esenciální olej z kadidlovníku, smrku černého, vratiče 
modrého, pelargonie a kafrové dřevo 

• Složení na 100% rostlinné bázi

• Obsahuje přirozeně čisticí esenciální oleje

• Odstraňuje špínu, olej a nečistoty z pokožky

• Zanechá pokožku čistou a jemnou

• Nezbavuje pokožku přirozené kožní bariéry

• Vytvořeno pro všechny typy pokožky

• Vytváří krémovou pěnu

• Obohaceno o směs Valor pro povzbuzující,  
povznášející a energickou vůni

• Olej z kadidlovníku poskytuje povznášející,  
zemitou vůni a vlastnosti, které zklidňují pokožku

• Olej ze smrku černého nabízí ukotvující, dřevitou vůni

• Olej z vratiče modrého má inspirující, aromatický profil

• Olej z pelargonie dodává sladkou, květinovou vůni

• Kafrové dřevo poskytuje vlastnosti prospívající  
pokožce a výraznou, bylinkovou vůni

• Neobsahuje sulfáty, ftaláty, parabeny, barvy,  
syntetické vonné látky a konzervanty

• Vyrobeno bez složek obsahujících lepek či sóju

• Vhodné pro vegetariány

• Konečný produkt nebyl testován na zvířatech

• Obsahuje přirozeně získané složky

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Namočte mýdlo a vytvořte pěnu. Naneste pěnu na požadované 
oblasti těla, abyste pokožku umyli. Dobře umyjte vodou.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. 
Vyhněte se kontaktu s očima. Pokud ke kontaktu dojde, 
vyplachujte oči studenou vodou, dokud veškerý produkt 
neodstraníte. Objeví-li se podráždění, přestaňte používat.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ

Palmát sodný, sodium palm kernelate, voda, glycerin, olej 
z plodů olivovníku (Olea europaea), kaprilový/kaprinový 
triglycerid, glukonát sodný, olej z jehličí smrku černého 
(Picea mariana)*, olej ze dřeva kafrovníku (Cinnamomum 
camphora)*, olej ze semínek kustovnice (Lycium barbarum), 
olej ze semínek jojoby (Simmondsia chinensis), ovesné 
otruby (Avena sativa), olej z květů vratiče modrého 
(Tanacetum annuum)*, olej z kadidlovníku (Boswellia 
carterii)*, olej z květů pelargonie (Pelargonium graveolens)*, 
výtažek z listů aloe vera (Aloe barbadensis), výtažek z listů 
rozmarýnu (Rosmarinus officinalis)
Může obsahovat: citrál**, citronellol**, geraniol**, 
limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej
**Přírodní složky esenciálních olejů

SLOŽENÍ

Valor je jednou z původních směsí, kterou vytvořil D. Gary 
Young a která je dlouhodobě oblíbenou směsí členů. Každý 
esenciální olej v této směsi byl pečlivě vybrán pro svou 
jedinečnou vůni a přínosy při lokální aplikaci: esenciální  
olej z kadidlovníku pro svou povznášející a zemitou vůni  
a schopnost zklidnit pokožku, olej ze smrku černého pro svou 
uzemňující, dřevitou vůni, olej z vratiče modrého pro svůj 
povzbuzující aromatický profil, olej z pelargonie pro svou 
sladkou, květinovou vůni a kafrové dřevo pro své vlastnosti 
prospívající pokožce a silnou, bylinnou vůni. Naše mýdlo 
Valor Soap přináší nejlepší vlastnosti esenciálního oleje 
Valor ve formě praktického mýdla, což uživatelům umožňuje 
začlenit povznášející povahu esenciálního oleje Valor do 
jejich každodenního sprchování.

PŮVOD PRODUKTU

Hydratační mýdlo Valor Bar Soap, které je obohaceno naší směsí Valor a dalšími 
přirozeně získanými rostlinami, čistí pokožku a má inspirativní vůni. Toto složení na 
100% rostlinné bázi zaručuje nádherně krémovou pěnu a opravdu jemnou pokožku, 
zatímco zachovává přirozenou kožní bariéru. Mýdlo obsahuje složky jako je olej  
z kadidlovníku, který slibuje povznášející, zemitou vůni společně s vlastnostmi, 
které zklidňují pokožku, ze smrku černého, který poskytuje ukotvující, dřevitou vůni, 
a vratiče modrého, který dodává inspirující, aromatický profil.

100 g – 1 kus Položka č. 3680500

VALOR BAR SOAP


