Informacje o produkcie

Utworzono 23-01-2019

Mydło w płynie - Thieves Foaming Hand Soap - 236 ml - Young Living Essential
Oils

Cena : 75,01 zł
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Producent : Young Living
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

Thieves Foaming Hand Soap - wyjątkowa formuła mydła do mycia rąk, mieszanka w składzie której
znajdują się takie olejki eteryczne jak syzygium aromaticum (clove), citrus limon (lemon),
cinnamomum verum (cinnamon), eucalyptus radiata, rosmarinus officinalis (rosemary), citrus
aurantium dulcis (orange) wszystkie znane z ich silnych właściwości oczyszczających, a tworzące
kompozycję olejku eterycznego pod nazwą Thieves.
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Mieszanka olejków wnika głęboko pod powierzchnię skóry, zapewniając długotrwałą barierę ochroną.
Oprócz olejków eterycznych w składzie delikatnie pieniącego się mydła znajdują się takie elemnty jak
witamina E, aloes, i Ginkgo biloba (miłorząb dwuklapowy), k?óre nawilżają i zmiękczają skórę.
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Mydła w płynie stały się w ostanich latach bardzo popularne, szczególnie te o właściwościach
antybakteryjnych. Jednak większość mydeł oparta jest na szkodliwych dla zdrowia substancjach
chemicznych i zapachowych, rezygnując całkowicie z produktów naturalnych.

Thieves Foaming Hand Soap mydło do rąk stworzone zostało z naturalnych składników, a moc
Thieves'a, bardzo skuteczny przeciwko bakteriom.

Produkt został przetestowany dermatologicznie i uznany za bezpieczny dla każdego rodzaju skóry, także
wrażliwej.

Podstawowe korzyści używania mydła Thieves Foaming Hand Soap:
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Olejki eteryczne z Thieves wnikają w głąb skóry, aby działać jako bariera ochronna długo po umyć rąk,
pH obojętne,
utrzymuje właściwą równowagę wilgoci skóry,

Kto powinien używać tego produktu ?
●

Mydło może być używane przez dzieci i dorosłych, w tym o wrażliwej skórze.

Czy wiesz, że ?

●
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Eucalyptus radiata składa się głównie z eukaliptol, substancje okazały się bardzo skuteczny przeciwko
bakteriom w miejscowym zastosowania.
Dodatkowe olejku z cytryny dodaje się do Thieves Foaming Hand Soap ze wzgledu na wysoki poziom
dlimonene - naturalny rozpuszczalnik, aby pomóc w usuwaniu brudu i bakterii i ze względu na
podnoszący na duchu i świeży zapach.
składnik decyl glukozyd, pochodzi z cukrów kukurydzy i buraków cukrowych, i jest często używany w
produktach dla skóry wrażliwej.

Główne składniki:
●

●

●
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Young Living Thieves mieszanka olejków eterycznych (zawierająca clove, lemon, cinnamon, Eucalyptus
radiata, rosemary i orange),
Aloe Barbadensis (aloe vera) - sok z liści aloesu,
Tocopheryl Octan (witamina E),
palmitynian retinylu (witamina A),
Ginkgo biloba (Miłorząb dwuklapowy)
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Sposób użycia:

Przy pomocy pompki nanieść mydło na dłonie po czym dokładnie umyć, na koniec dokładnie spłukać.
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Uwagi:
●

●

●

Produkt tylko do użytku zewnętrzengo,
Unikać kontaktu z oczami,
Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Cena: 75 PLN Dostępność: brak na magazynie, dostawa w ciągu 2 tygodni

