
• Valor-öljysekoitus, olibaanihartsin, mustakuusen, sinisen pietaryrtin, 
palsamipelargonin ja kamferipuun eteeriset öljyt 

• 100-prosenttisesti kasvipohjainen tuote

• Sisältää luonnollisesti puhdistavia eteerisiä öljyjä

• Poistaa iholta lian, ylimääräisen öljyn ja epäpuhtaudet

• Jättää ihon puhtaaksi ja pehmeäksi

• Ylläpitää ihon luonnollista suojakerrosta

• Soveltuu kaikille ihotyypeille

• Luo iholle kermaisen tunnun

• Sisältää nostattavan ja voimaannuttavan tuoksuista Valor-
öljysekoitusta

• Olibaanihartsin tuoksu on nostattava ja maanläheinen. 
Siinä on myös ihoa edistäviä ominaisuuksia

• Mustakuusen tuoksu on maadoittava ja puinen

• Sinisen pietaryrtin aromaattinen profiili on inspiroiva

• Palsamipelargoni tuoksuu makean kukkaiselta

• Kamferipuussa on ihoa edistäviä ominaisuuksia ja sen 
tuoksu on ruohoinen

• Ei sisällä sulfaatteja, flataatteja, parabeeneja, väriaineita, 
synteettisiä hajusteita tai säilöntäaineita

• Ei sisällä gluteiinia eikä soijaa

• Vegetaarinen tuote

• Ei ole testattu eläimillä

• Valmistettu luonnollisista ainesosista

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

OMINAISUUDET JA EDUT

Kastele saippua vedellä niin, että se alkaa vaahdota. Levitä 
vaahtoa iholle. Huuhdo huolellisesti vedellä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  Vain ulkoiseen 
käyttöön. Vältä tuotteen joutumista silmiin. Mikäli näin 
tapahtuu, huuhdo silmiä viileällä vedellä. Lopeta tuotteen 
käyttö, jos ihoärsytystä ilmenee.KÄYTTÖEHDOTUS

 

VAROITUKSET

Natriumpalmaatti, palmun siemenöljystä johdettu 
natriumsuola, vesi, glyseriini, Olea europaea 
(oliivi) -hedelmäöljy, kapryyli/kapriinitriglyseridi, 
natriumglukonaatti, Picea mariana* (mustakuusi) -lehtiöljy, 
Cinnamomum camphora* (kamferi) -puuöljy, Lycium 
barbarum (gojimarja) -siemenöljy, Simmondsia chinensis 
(jojoba) -siemenöljy, Avena sativa (kaura) -lese, Tanacetum 
annuum* (sininen pietaryrtti) -kukkaöljy, Boswellia 
carterii* (olibaanihartsi) -öljy, Pelargonium graveolens* 
(palsamipelargoni) -kukkaöljy, (Aloe vera) -lehtiuute, 
Rosmarinus officinalis (rosmariini) -lehtiuute
Saattaa sisältää: sitraali**, sitronelloli**, geranioli**, 
limoneeni**, linaloli**

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

AINESOSAT

Suosittu Valor on yksi D. Gary Youngin kehittämistä 
öljysekoituksista.  Sekoituksen jokainen eteerinen öljy on 
huolellisesti valittu sen ainutlaatuisten ominaisuuksien ja 
hyötyjen vuoksi: Olibaanihartsin tuoksu on nostattava ja 
maanläheinen. Siinä on myös ihoa edistäviä ominaisuuksia. 
Mustakuusen tuoksu on maadoittava ja puinen. 
Sinisen pietaryrtin aromaattinen profiili on inspiroiva. 
Palsamipelargoni tuoksuu makean kukkaiselta, kun taas 
kamferipuussa on ihoa hyödyttäviä ominaisuuksia. Valor 
Soap sisältää Valor-öljysekoituksen tärkeimmät edut 
kätevässä muodossa.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

Valor-öljysekoitusta ja luonnollisia kasviainesosia sisältävä Valor-saippua 
puhdistaa ihon ja jättää siihen hyvän tuoksun. Tämä 100-prosenttisesti 
kasvipohjainen tuote sisältää mm. nostattavan tuoksuista ja ihoa hoitavaa 
olibaanihartsiöljyä, maadoittavan tuoksuista mustakuusta sekä aromaattiselta 
profiililtaan inspiroivaa sinistä pietaryrttiä. Saippuan vaahtoava koostumus tekee 
ihosta pehmeän, eikä vie iholta sitä suojaavaa kerrosta.

100 g - 1 saippua Tuotenumero 3680500

VALOR BAR SOAP


