
• Valor, wierook-, zwarte spar-, boerenwormkruid-, geranium-, kamferolie 

• 100% plantaardig

• Bevat etherische oliën met reinigende eigenschappen

• Verwijdert vuil, olie en onzuiverheden

• Reinigt de huid en maakt de huid zacht

• Tast de natuurlijke hydratatie van de huid niet aan

• Geschikt voor alle huidtypes

• Creëert een romige schuim

• Verrijkt met Valor voor een verkwikkende geur

• Wierookolie zorgt voor een opbeurende noot en heeft 
verzachtende eigenschappen

• Zwarte sparolie heeft een houtachtige geur

• Boerenwormkruidolie is inspirerend

• Geranium voegt een zoet vleugje toe

• Kamferolie heeft een sterke, kruidige geur en heeft een 
goede invloed op de huid

• Bevat geen sulfaten, ftalaten, parabenen, kleurstoffen, 
synthetische geurstoffen of conserveringsmiddelen

• Zonder ingrediënten die gluten of soja bevatten

• Geschikt voor vegetariërs

• Het eindproduct is niet getest op dieren

• Natuurlijke ingrediënten

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

Maak de zeep nat en wrijf totdat er schuim ontstaat. Breng 
waar gewenst aan op de huid om deze te reinigen. Was 
zorgvuldig met water.

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor uitwendig 
gebruik. Vermijd direct contact met de ogen. Bij contact 
met de ogen spoelen met koud water totdat het product 
volledig verwijderd is. Bij irritatie het gebruik staken.

AANBEVOLEN GEBRUIK

WAARSCHUWING

Natriumpalmaat, natriumpalmkernelaat, water, glycerine, 
Olea europaea (olijfolie), capryl/caprinezuurtriglyceride, 
natriumgluconaat, Picea mariana (zwarte sparolie)*, 
Cinnamomum camphora (kamferolie)*, Lycium barbarum 
(gojibessenolie), Simmondsia chinensis (jojoba-olie), 
Avena sativa (haverzemelen), Tanacetum annuum 
(boerenwormkruidolie)*, Boswellia carterii (wierookolie)*, 
Pelargonium graveolens (geraniumolie)*, Aloe 
barbadensis (aloë vera-extract), Rosmarinus officinalis 
(rozemarijnextract)
Bevat mogelijk: citral**, citronellol**, geraniol**, limoneen**, 
linalool**

*100% pure etherische olie
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën

INGREDIËNTEN

Valor is één van de originele melanges samengesteld door 
D. Gary Young en een geliefd product. Iedere etherische 
olie in deze melange is zorgvuldig gekozen voor het unieke 
aroma en de voordelen: Frankincense heeft een aardachtige 
geur en zorgt voor een zachte huid, zwarte spar heeft een 
houtachtige geur, boerenwormkruid heeft een inspirerende 
geur, geranium heeft een zoete, bloemachtige geur en 
kamfer is goed voor de huid en heeft een sterke, kruidige 
geur. Valor Soap is een handige zeep die voorzien is van de 
beste kwaliteiten van Valor, zodat je iedere dag opnieuw 
kunt genieten van de opbeurende geur en voordelen van 
deze heerlijke melange.

GESCHIEDENIS

Deze zeep, verrijkt met Valor en andere natuurlijke ingrediënten, reinigt de huid en 
heeft een inspirerende geur. Wierookolie verzorgt de huid en heeft een opbeurende 
geur, zwarte sparolie voegt een houtachtige noot toe en boerenwormkruid zorgt 
voor inspiratie. De formule is honderd procent plantaardig en maakt de huid 
zijdezacht zonder de natuurlijke hydratatie van de huid aan te tasten.

100 g — 1 handzeep     Code 3680500

VALOR BAR SOAP


