
MADE IN
ITALY

ΑΠΑΛΟ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
250ml /8,45FL.OZ.
cod.int. AG00201

Μια ευχάριστη στιγμή χαλάρωσης για το σώμα και το μυαλό χάρη σε
αυτό το απαλό αφρόλουτρο, ιδανικό ακόμη και για το πιο ευαίσθητο
δέρμα. Εμπλουτισμένο με βιολογικό εκχύλισμα καλέντουλας και αλόη
βέρα, ενυδατώνει και καταπραΰνει το δέρμα αφήνοντάς το καθαρό,
απαλό και αρωματισμένο με λεπτές φρουτώδεις νότες βερίκοκου.

Βασίζεται σε φυσικά επιφανειοδραστικά καθαρίζει το δέρμα
αποτελεσματικά, κατάλληλο και για το πιο ευαίσθητο δέρμα, χωρίς
συνθετικές ουσίες όπως το SLES / SLS, που σέβεται το φυσιολογικό pH.

Τρόπος χρήσης: Κάντε μασάζ με το προϊόν σε βρεγμένο δέρμα και στη
συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό.

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ

Χωρίς Parabens, χωρίς SLES / SLS, χωρίς
ορυκτέλαια,χωρίς βαζελίνη, χωρίς ΓΤΟ, χωρίς
φυτοφάρμακα, χωρίς σιλικόνες, χωρίς PEG, χωρίς
φαινοξυαιθανόλη, χωρίς βαφές, χωρίς συνθετικά
αρώματα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Με εκχυλίσματα λωτού, αλόης και βούτυρο καριτέ.

Προστατεύει, καταπραΰνεικαιενυδατώνει,
κατάλληλογιαευαίσθητο δέρμα,δερματίτιδεςκαι
διάφορασκασίματα, εξαιρετικάφυσικό
αντιφλεγμονώδες.

Δερματολογικά ,Μικροβιολογικά ελεγμένο,Nickel
Tested

Εκχύλισμα
Calendula

Φυσικά
επιφανειοδραστικά

Aloe Vera

Αναζωογονεί, χαλαρώνει, καταπραΰνεικαι
ενυδατώνει τέλεια,με φυσικόμαλακτική
δράση.

Φυσικά αρώματα

Made in Italy (από πιστοποιημένη εταιρεία)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Aloe barbadensis leaf
juice*,Decyl glucoside,Maris sal, Calendulaofficinalis
flower extract*, Prunusarmeniacakerneloil*,Glycerin,
Coco-glucoside,Disodiumcocoyl glutamate,Glyceryl
oleate,Magnesiumsulfate, Sodiumcocoyl glutamate,
Hydrogenatedpalm glycerides citrate, Tocopherol,
Sodiumbenzoate,Potassium sorbate, Lactic acid,
Parfum°, Linalool°, Geraniol°, Limonene°

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ANNE GEDDES
CCPB είναι ένας από τους σημαντικότερους
οργανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου στην
Ιταλία. Ο οργανισμός πιστοποιεί γεωργικά
τρόφιμα και τα προϊόντα «μη τρόφιμα» που
λαμβάνονται από οργανικές καλλιέργειες,
οικολογικής συμβατότητας και της
οικολογικής αειφορίας.

Ο οργανισμόςNATRUE θέτει υψηλάπρότυπα για
τηφυσικότητα των καλλυντικών προϊόντων.
Βοηθά τους καταναλωτές νααναγνωρίζουν τα
αυθεντικάφυσικά και βιολογικά καλλυντικά
διεθνώς.

Η πιστοποίηση προϊόντων Vegan
βεβαιώνει ότι ένα προϊόν ή τροφή έχει
ληφθεί αποκλείοντας οποιαδήποτε ουσία
ζωικής προέλευσης σε κάθε στάδιο της
δημιουργίας του.
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