
• Valor-blandning, eterisk frankincenseolja, eterisk svartgransolja,  
eterisk blå renfaneolja, eterisk geraniumolja och kamferträ 

• 100 procent vegetabiliskt innehåll

• Innehåller naturligt rengörande eteriska oljor

• Tar bort smuts, olja och orenheter från huden

• Gör att huden känns ren och mjuk

• Torkar inte ut hudens naturliga fuktbarriär

• Utformad för alla slags hudtyper

• Skapar ett krämigt lödder

• Berikad med Valor-blandningen som har en uppiggande 
och stärkande doft

• Frankincense har en upplyftande doft och hudvårdande 
egenskaper

• Svartgran har en rogivande doft av skog

• Blå renfana har en inspirerande doftprofil

• Geranium bidrar med en söt blomsterdoft

• Kamfer har hudvårdande egenskaper och en stark örtdoft

• Utformad utan sulfater, ftalater, parabener, färgämnen, 
syntetiska doftämnen och konserveringsmedel

• Innehåller inga ingredienser med gluten eller soja

• Vegetarisk

• Slutprodukten är inte testad på djur

• Naturligt härledda ingredienser

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Håll tvålen under vatten och arbeta upp ett lödder. Tvåla in 
kroppen med löddret. Skölj noga med vatten.

Förvaras oåtkomligt för barn. Endast för utvärtes bruk.  
Undvik kontakt med ögonen. Om kontakt uppstår ska du 
skölja med kallt vatten tills all tvål har sköljts bort.  
Använd inte produkten om irritation uppstår.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
 

VARNING

Natriumpalmat, natriumsalt från palmkärnolja, vatten, 
glycerin, Olea europaea-olja (oliv), kapryl-/kaprin-
triglycerid, natriumglukonat, Picea mariana-olja* 
(svartgran), Cinnamomum camphora-träolja* (kamfer), 
Lycium barbarum-fröolja (gojibär), Simmondsia chinensis-
fröolja (jojoba), Avena sativa-kli (havre), Tanacetum 
annuum-blomolja* (blå renfana), Boswellia carterii-
olja* (frankincense), Pelargonium graveolens-blomolja* 
(geranium), Aloe barbadensis-bladextrakt (aloe vera), 
Rosmarinus officinalis-bladextrakt (rosmarin)
Kan innehålla: citral**, citronellol**, geraniol**, limonen**, 
linalool**

*100 % ren eterisk olja
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

INGREDIENSER

Valor är en unik blandning som D. Gary Young skapade 
och är en medlemsfavorit sedan länge. Varje eterisk olja i 
blandningen var noga utvald för sina unika egenskaper vid 
utvärtes och aromatisk användning: frankincense för sin 
uppfriskande, jordliknande doft och välgörande egenskaper 
för huden, svartgran för sin rogivande och skogsliknande 
doft, blå renfana för sin inspirerande doftprofil, geranium 
för sin söta blomsterdoft och kamfer för sina välgörande 
egenskaper för huden och sin starka doft av örter. Valor-
tvålen ger dig de bästa egenskaperna hos den eteriska 
oljan Valor i en behändig tvål. Med denna kan du känna den 
eteriska oljan Valors upplyftande doft i duschen varje dag.

PRODUKTBAKGRUND

Den fuktgivande tvålen Valor innehåller vår Valor-blandning och andra naturligt 
härledda ingredienser som rengör huden och har en inspirerande doft. Denna 100 
procent vegetabiliska tvål innehåller ingredienser såsom eterisk frankincenseolja 
som har en upplyftande doft och hudvårdande egenskaper, svartgran som har en 
rogivande skogsdoft och blå renfana som har en inspirerande doftprofil. Tvålen 
har ett krämigt lödder och gör huden mjuk, samtidigt som den skyddar hudens 
naturliga fuktbarriär.

100 g - 1 tvål Artikelnummer 3680500

VALOR BAR SOAP


