
• Kompozycja Valor, olejek eteryczny z żywicy olibanowej, olejek eteryczny ze 
świerku czarnego, olejek eteryczny z wrotyczu marokańskiego, olejek eteryczny 
z geranium, drewno kamforowe 

• 100% formuła roślinna

• Zawiera naturalnie oczyszczające olejki eteryczne

• Usuwa brud, nadmiar sebum i zanieczyszczenia

• Pozostawia skórę czystą i miękką

• Nie pozbawia skóry naturalnej bariery ochronnej

• Odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry

• Tworzy kremową pianę

• Wzbogacone kompozycją Valor o pobudzającym, 
podnoszącym na duchu zapachu

• Olejek z żywicy olibanowej ma dodający mocy, ziemisty 
aromat i kojące działanie na skórę

• Świerk czarny ma uziemiający, leśny zapach

• Wrotycz marokański działa inspirująco stosowany 
w aromaterapii

• Geranium ma słodki, kwiatowy zapach

• Drewno kamforowe działa korzystnie na skórę i ma 
przyjemny, ziołowy zapach

• Nie zawiera siarczanów, ftalanów, parabenów, barwników, 
syntetycznych substancji zapachowych i konserwantów

• Wolne od składników zawierających gluten lub soję

• Produkt wegetariański

• Produkt końcowy nietestowany na zwierzętach

• Składniki naturalnego pochodzenia

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Zmydl w dłoniach z dodatkiem wody. Umyj pianą wybrane 
części ciała, aby oczyścić skórę. Spłucz dokładnie wodą.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku 
zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami. Jeśli produkt 
dostanie się do oczu, przemyj je obficie chłodną wodą. Jeśli 
pojawi się podrażnienie, przerwij stosowanie.

SPOSÓB UŻYCIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Palmitan sodu, sól sodowa kwasu tłuszczowego z oleju 
palmowego, woda, gliceryna, olej z owoców oliwki 
europejskiej (Olea europaea), trójgliceryd kaprylowo-
kaprynowy, glukonian sodu, olejek z igieł świerku czarnego 
(Picea mariana)*, olejek z drewna cynamonowca 
kamforowego (Cinnamomum camphora)*, olejek z nasion 
kolcowoju pospolitego (Lycium barbarum), olej z nasion 
jojoby (Simmondsia chinensis), otręby z owsa (Avena sativa), 
olejek z kwiatów wrotyczu marokańskiego (Tanacetum 
annuum)*, olejek z kadzidłowca Cartera (Boswellia carterii)*, 
olejek z kwiatów geranium (Pelargonium graveolens)*, 
ekstrakt z liści aloesu (Aloe barbadensis), ekstrakt z liści 
rozmarynu (Rosmarinus officinalis)
Może zawierać: cytral**, cytronelol**, geraniol**, limonen**, 
linalol**

*100% czysty olejek eteryczny
**Naturalne składniki olejków eterycznych

SKŁADNIKI

Valor to jedna z autorskich kompozycji opracowanych przez 
D. Gary'ego Younga i jednocześnie produkt cieszący się 
niezwykłą popularnością. Każdy użyty olejek eteryczny 
został dobrany ze względu na swoje wyjątkowe właściwości 
w aromaterapii i stosowaniu miejscowym: żywica 
olibanowa ma podnoszący na duchu, ziemisty aromat 
i kojące działanie na skórę, świerk czarny ma uziemiający, 
leśny zapach, wrotycz marokański wyzwala poczucie 
inspiracji, geranium ma niezwykle słodkie, kwiatowe tony, 
drewno kamforowe natomiast korzystnie wpływa na skórę 
i charakteryzuje się mocną, ziołową nutą. Mydło Valor to 
wszystkie korzyści kompozycji o tej samej nazwie w formie 
wygodnego produktu, dzięki któremu można włączyć zalety 
olejków eterycznych do codziennej pielęgnacji.

HISTORIA PRODUKTU

To nawilżające mydło zawiera naszą kompozycję olejków Valor oraz inne składniki 
naturalnego pochodzenia. Oczyszcza skórę i  inspiruje zapachem. W składzie znajduje 
się olejek z  żywicy olibanowej, który ma podnoszący na duchu, ziemisty aromat 
i kojące działanie na skórę, drzewny olejek ze świerku czarnego oraz olejek z wrotyczu 
marokańskiego o  wyjątkowym profilu aromatycznym. Razem tworzą wegetariański 
produkt, który daje cudowną, kremową pianę i gwarantuje miękkość skóry, zachowując 
jej naturalną barierę ochronną.

100 g - 1 kostka Kod produktu: 3680500

VALOR BAR SOAP


