
• „Valor“ mišinys, bosvelijų eterinis aliejus, juodųjų eglių eterinis aliejus, bitkrėslių 
eterinis aliejus, pelargonijų eterinis aliejus ir kamparo medienos aliejus 

• 100 % augalinė formulė

• Sudėtyje yra natūraliai valančių eterinių aliejų

• Pašalina odos nešvarumus ir riebalus

• Nuprausus odą, ji lieka švari ir švelni

• Nepašalina natūralų odos drėgmės barjero

• Sukurta visiems odos tipams

• Putojanti kreminė tekstūra

• Sudėtyje yra „Valor“ mišinio, pasižyminčio gaiviu, pozityviu, 
motyvuojančiu aromatu

• Bosvelijų aliejus skleidžia pozityvų, žemišką aromatą ir 
pasižymi raminančiu poveikiu

• Juodųjų eglių aliejus šiam gaminiui suteikia 
harmonizuojančio medžių aromato

• Bitkrėslės praturtina įkvepiančiomis aromatinėmis natomis

• Pelargonijų aliejus skleidžia saldų gėlių aromatą

• Kamparo medienos aliejus pasižymi stipriu žoliniu aromatu 
ir odai naudingomis savybėmis

• Sudėtyje nėra sulfatų, ftalatų, parabenų, dažiklių, sintetinių 
kvapiklių ir konservantų

• Nėra glitimo ar sojos turinčių ingredientų

• Tinka vegetarams

• Galutinis produktas netestuotas su gyvūnais

• Natūraliai išgauti ingredientai

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

Sušlapinkite muilą, jog jis suputotų. Įtrinkite norimas kūno 
vietas. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam 
naudojimui. Venkite, jog nepatektų į akis, o jei taip nutiko, 
plaukite šaltu vandeniu, kol pašalinsite visą gaminį. Pajutus 
dirginimą, nutraukite naudojimą.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Natrio palmatas, natrio palmkernelatas, vanduo, glicerinas, 
Olea europaea (alyvuogių) vaisių aliejus, kaprilo / 
kaprio trigliceridas, natrio gliukonatas, Picea mariana* 
(juodųjų eglių) spyglių aliejus, Cinnamomum camphora* 
(kamparo) medienos aliejus, Lycium barbarum (ožerškio) 
sėklų aliejus, Simmondsia chinensis (simondsijų) sėklų 
aliejus, Avena sativa (avižų) sėlenos, Tanacetum annuum* 
(bitkrėslių) žiedų aliejus, Boswellia carterii* (bosvelijų) 
aliejus, Pelargonium graveolens* (pelargonijų) žiedų aliejus, 
Aloe barbadensis (alavijų) lapų ekstraktas, Rosmarinus 
officinalis (rozmarinų) lapų ekstraktas
Sudėtyje gali būti: citralio**, citronelolio**, geraniolio**, 
limoneno**, linalolio**

* 100 % grynas eterinis aliejus
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys

INGREDIENTAI

„Valor“ – vienas originalių mišinių, sukurtų D. Gary Young.  
Tai ilgametis narių numylėtinis. Kiekvienas sudėtyje esantis 
eterinis aliejus kruopščiai atrenkamas dėl savo aromatinės 
ir išviršinio naudojimo naudos: bosvelijų – dėl natūralaus 
žemės kvapo ir odą raminančio poveikio; juodųjų eglių – 
dėl gamta dvelkiančio, medžių aromato; bitkrėslių – dėl 
įkvepiančių aromatinių savybių; pelargonijų – dėl saldaus 
gėlių aromato; ir kamparų – dėl odai naudingų savybių ir 
stipraus žolelių kvapo. „Valor Soap“ muilas siūlo geriausias 
„Valor“ eterinių aliejų mišinio savybes patogaus naudoti 
gabalinio muilo pavidalu – tad į kasdienę prausimosi rutiną 
galite įtraukti pozityviai nuteikiančią „Valor“ galią.

PRODUKTO INFORMACIJA

Šio gabalinio muilo sudėtyje yra eterinių aliejų mišinio „Valor“ ir kitų natūraliai išgautų 
augalinių ingredientų. Šis drėkinantis muilas valo odą ir pasižymi motyvuojančiu 
aromatu. Sudėtyje yra įvairių ingredientų, pavyzdžiui, bosvelijų eterinio aliejaus, kuris 
pasižymi pozityviai nuteikiančiu, žemišku aromatu ir raminančiu poveikiu. Juodųjų eglių 
eterinis aliejus skleidžia harmonizuojantį medžių aromatą. Bitkrėslių aliejus praturtina šį 
gaminį įkvepiančiomis aromatinėmis natomis. Tai 100 % augalinė formulė, kuri garantuoja 
malonų prausimąsi, muilui putojant kremine tekstūra. Šis muilas nepašalina natūralaus 
odos drėgmės barjero, o oda lieka ypač švelni.

100 g – 1 vnt. Prekės nr. 3680500

„VALOR BAR SOAP“ GABALINIS MUILAS


