
Săpun cremos, catifelat, cu un parfum cald și intens. Are 
proprietăți antiinfecțioase și stimulatoare. Face spumă bogată. 
Poate fi utilizat și ca demachiant, deoarece curăță delicat. 
 

BENEFICII
HRĂNEȘTE & HIDRATEAZĂ  ulei de cocos, unt de shea, 
ulei de măsline, ulei de rapiță, unt de cacao, ulei de ricin, 
extract din struguri roșii, ulei esențial de scorțișoară.

MOD DE APLICARE
În contact cu apa face spumă bogată și curăță în profunzime. 
Poate fi utilizat și ca demachiant, deoarece curăță delicat. 
Nu necesită hidratare suplimentară după utilizare.

INGREDIENTE
ULEI DE COCOS este apreciat în cosmetică pentru 
textura, finețea și parfumul său. Uleiul de cocos aplicat 
pe piele o lasă mătăsoasă, hrănită și hidratată. 

UNT DE SHEA bogat în fitosteroli, polifenoli și acizi 
grași esențiali. Protejează pielea este nutritiv și 
emolient, facilitează regenerarea cutanată.

ULEI DE MĂSLINE este hidratant și emolient, redă elasticitatea 
pielii și ajută la refacerea structurii ei, calmează iritațiile 
pielii, combate semnele îmbătrânirii și iluminează tenul.

ULEIUL DE RAPIȚĂ bogat în acizi grași monosaturați, conține 
vitamina E , C, protejează pielea de efectele dăunătoare ale 
radicalilor liberi, reface pielea dupa o expunere excesiva 
la soare și hidrateaza. Are proprietăți antiinflamatorii.

UNT DE CACAO bogat în substanțe nutritive, polifenoli, 
antioxidanți și vitamina C, emolient, nutritiv, reparator.
 
ULEI DE IN BOGAT în acizi Omega 3, previne apariția 
ridurilor, hidrateaza intens, și reduce inflamația pielii.

ULEI DE RICIN este antiinflamator, antimicrobian, 
curăță și hidratează pielea, ajuta la formarea de spumă 
bogată. Îmbunătățește microcirculația pielii

ULEI ESENȚIAL DE SCORȚIȘOARĂ este apreciat în 
parfumerie și în aromaterapie deopotrivă. Are o puternică 
acțiune antiinfecțioasă, stimulatoare și încălzitoare.

ULEI ESENȚIAL DE LĂMÂIE este un excelent 
agent de curățare, util în tratarea unor afecțiuni ale 
pielii precum petele maronii, tăieturi și răni.

EXTRACT DIN STRUGURI ROȘII bogat în antioxidanti, 
polifenoli, taninuri și resveratrol, contribuie la 
hidratarea, curățarea și hrănirea pielii deteriorate.
 
VITAMINA E naturală este obținută din uleiuri vegetale. 
Este antioxidantă, antiinflamatoare și regeneratoare. 
Reduce riscul de apariție a ridurilor pe viitor.

INGREDIENTE INCI
Distilled Wather; Cocos Nucifera Oil*; Olea Europaea Oil;* 
Canola Oil*; Butyrospermum Parkii Butter*; Theobroma 
Cacao Seed Butter*; Linum Usitatissimum; Ricinus 
Communis Seed Oil*; Citrus Limonium*; Cinnamomum 
Zeylanicum Leaf Oil*; Rubia Tinctorum Root*; Sodium 
Lactate; Stearic Acid; Sea Salt; Montmorillonite; Root Extract 
Vitis Vinifera; Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil.

*100 % din totalul ingredientelor provin din agricultură organică. 
Produs cosmetic natural și organic certificat de ecocert 
greenlife în concordanță cu standardul ecocert.

SĂPUN NUTRITIV
Scorțișoară & struguri roșii


