
• Amestecul Valor, uleiul esențial de tămâie, uleiul esențial de molid negru, uleiul 
esențial de mușețel albastru, uleiul esențial de mușcate și de lemn de camfor  

• Formulă pe bază de plante 

• Conține uleiuri esențiale care purifică în mod natural

• Îndepărtează murdăria, uleiul și impuritățile de pe piele

• Lasă pielea curată și catifelată

• Nu elimină bariera naturală de hidratare a pielii 

• Formulat pentru toate tipurile de ten

• Creează o spumă cremoasă

• Infuzat cu amestecul Valor pentru o aromă revigorantă și 
înălțătoare 

• Uleiul de tămâie are o aromă înălțătoare, pământoasă, cu 
proprietăți benefice pentru piele 

• Molidul negru emană un parfum lemnos, echilibrant 

• Mușețelul albastru marocan are un profil aromatic, 
inspirațional 

• Uleiul de mușcate emană o aromă dulce, florală 

• Uleiul de lemn de camfor e benefic pentru piele și are un 
miros puternic, erbaceu 

• Formulat fără sulfați, ftalați, parabeni, coloranți, arome 
sau conservanți sintetici. 

• Nu conține ingrediente cu gluten sau cu soia 

• Vegetarian 

• Produsul finit nu este testat pe animale 

• Are ingrediente naturale 

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Udă săpunul pentru a forma o spumă.  Aplică spuma pe zonele 
dorite ale corpului pentru a curăța pielea. Clătește-te bine cu 
apă. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern.  În 
cazul contactului cu ochii, spală ochii cu apă curată și rece 
timp de câteva minute. Întrerupe utilizarea produsului în 
cazul în care apar iritații.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
AVERTISMENTE

Palmat de sodiu, boabe de palmier de sodiu, apă, glicerină, 
ulei de fructe Olea europaea (măsline), trigliceridă caprilică 
/ caprică, gluconat de sodiu, ulei de frunze de molid negru 
(Picea mariana)*, ulei de lemn de camfor (Cinnamomum 
camphora)*, ulei de semințe de fructe goji (Lycium 
barbarum), ulei de semințe de jojoba (Simmondsia chinensis), 
tărâțe de ovăz (Avena sativa), ulei de flori de mușețel albastru 
marocan (Tanacetum annuum)*, ulei de tămâie (Boswellia 
carterii)*, ulei de mușcate (Pelargonium graveolens)*, extract 
de frunze de aloe vera (Aloe barbadensis), extract de frunze 
de rozmarin (Rosmarinus officinalis)
Poate conține: Citral**, Citronelol**, Geraniol**, Limonene**, 
Linalool**

*Ulei esențial 100% pur  
**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale

INGREDIENTE 

Valor este unul dintre amestecurile originale formulat de 
D.  Gary Young și este un favorit al membrilor.  FIecare 
ulei esențial din acest amestec a fost selectat atent pentru 
beneficiile sale unice aromatice și topice: Frankincense 
pentru aroma sa înălțătoare, pământoasă, și pentru 
proprietățile sale de uniformizare a pielii; Black Spruce 
pentru parfumul său stabil, lemnos; Blue Tansy pentru 
profilul său aromatic inspirant; Geranium pentru parfumul 
său dulce-floral; și lemnul de camfor pentru proprietățile 
sale benefice pielii și pentru mirosul său puternic, erbaceu. 
Săpunul nostru Valor aduce cele mai bune calități ale 
uleiului esențial Valor sub forma unui săpun convenabil, 
permițând utilizatorilor să introducă natura înălțătoare a 
uleiului esențial Valor în rutina zilnică de îngrijire personală.

CONTEXTUL PRODUSULUI

Infuzat cu amestecul nostru Valor și alte plante, săpunul hidratant Valor curăță 
pielea și are o aromă captivantă.  Conține ingrediente ca uleiul esențial de tămâie, 
care are o aromă înălțătoare, pământoasă cu proprietăți benefice pentru piele, 
molidul negru, cu un parfum lemnos, echilibrant și mușețelul albastru marocan, 
care are un profil aromatic, inspirațional. Această formulă pe bază de plante 
generează o spumă cremoasă superbă pentru a menține pielea hidratată și 
catifelată.
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