PRODUCT

HAND & BODY WASH
FLJÓTANDI SÁPA

chamomile – lavender

Deze hand- en body wasgel (Fljótandi Sápa) is een zeer milde en zachte wasgel
met hydraterende aloë vera, voedende amandelolie en kalmerende kamille- en
lavendel-extracten. Deze pH-neutrale wasgel reinigt en revitaliseert en zorgt voor
een onberispelijk schone en zachte huid. Doet uw lichaam herleven en uw geest
ontspannen en heeft bovendien huidverstevigende voordelen.

ONZE BELOFTE
Deze hand- & body wasgel (Fljótandi Sápa) is zeer zacht en effectief en houdt de
huid in balans, zonder deze te strippen van haar natuurlijke oliën. Het is uitstekend
voor frequente wasbeurten. Deze laagschuimende reiniger biedt een uitstekende
reinigingservaring die huid en geest verfrist.

GEBRUIKSAANWIJZING
500 ml |16,9 fl.oz
Masseer op een vochtige huid en spoel na.

GROUP
BATH & BODY BB | 01500

BOTANISCHE ACTIEVEN
Aloë vera (Aloe barbadensis):
Aloë Vera is een van de meest complete cosmetica-actieve bestanddelen. De
kracht van vetplanten (zoals Aloë vera) om te overleven in ruwe omgevingen is te
danken aan hun ongelooflijke vermogen om vocht vast te houden. Ze zijn ook zeer
ontstekingsremmend, antimicrobieel en antibacterieel. Al deze factoren maken
succulenten uitstekend in huidverzorgingsformules. Ze bezitten uitzonderlijke
hydraterende, huidherstellende eigenschappen en zijn erg ontstekingsremmend en
verzachtend.
Zoete amandelolie (Prunus amygdalus dulcis):
Zoete amandelolie heeft verzachtende, herstellende en hydraterende
eigenschappen. Van zoete amandelen is bekend dat ze een hoog verzachtend
effect hebben. Topische applicatie werkt bevorderend voor de toniciteit en
elasticiteit van de huid.
Kamille (Chamomilla recutita):
Naast een rustgevend en kalmerend effect kan kamille ook gebruikt worden om zijn
verzachtende en hydraterende eigenschappen.

INGREDIËNTEN
Aqua, Aloe barbadensis Leaf Juice**, Glycerin**, Coco-Glucoside, Decyl Glucoside,
Betaine, Maltodextrin, Chamomilla Recutita Flower Extract**, Prunus
amygdalus Dulcis Oil**, Xanthan Gum, Phytic Acid, Sodium Chloride, Carrageenan,
Citric Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum*,
Linalool*, Geraniol*.
* from 100% natural essential oils / ** certified organic

