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Mydło marsylskie 30g
CZERWONE OWOCE
Cena

3,90 zł

Opis produktu
pochodzenie: Francja, Prowansja
PAO: 12 miesięcy od otwarcia opakowania
składniki aktywne: olej palmowy
OPIS
Mydło marsylskie w mini wersji idealne w podróży, jako upominek, dodatek do prezentu lub mydło hotelowe.
Mydła marsylskie Le Chatelard wytwarzane są w St Auban sur Ouvèze Prowansji przy użyciu tradycyjnych metod, a także
składników roślinnych takich jak oleje roślinne, aloe vera, masło karite, oliwa z oliwek. Nie posiadają parabenów.
Mydło marsylskie Le Chatelard to mydła o pięknych, niepowtarzalnych zapachach – każdy znajdzie to coś dla siebie. Są one
delikatnie perfumowane i oznaczone oryginalną pieczęcią wskazującą ich pochodzenie. Kompozycja zapachowa pochodzi
z Grasse – światowej stolicy perfum.
Tradycyjne francuskie mydło marsylskie, które zawiera 72% olejów roślinnych. Nie zawiera tłuszczów zwierzęcych i nie jest
testowane na zwierzętach. Posiada również neutralne dla skóry pH. Mydło marsylskie jest przyjazne dla środowiska, gdyż
ulego biodegradacji. Cenione na całym świecie ze względu na swoją historię (która sięga XIV wieku) oraz mnogość
zastosowań. Jest idealne do mycia całego ciała, twarzy, a także włosów. Zastępuje produkty do golenia, pomaga w walce z
trądzikiem, alergiami skórnymi. Polecane jest do pielęgnacji dzieci i higieny intymnej. Ma działanie bakteriobójcze i
oczyszczające. Sprawdza się również w gospodarstwie domowym do prania ubrań, odplamiania, mycia wszelkich domowych
powierzchni (np. podłóg). Mydło marsylskie to uniwersalny kosmetyk dla całej rodziny. Działa odżywczo, wygładza i nie uczula.
Nie wysusza skóry. Odżywia, łagodzi podrażnienia i regeneruje.
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
dla kogo: dla dzieci i niemowląt dla młodzieży dla Pana dla Pani
dla skóry: skóra normalna skóra sucha skóra wrażliwa i atopowa
kolor: czerwony
problemy skórne: alergia łuszczyca
rodzaj: naturalne owocowe
składnik: olej palmowy
właściwości: dla alergików nawilżające pachnące regenerujące

wygenerowano w programie shopGold

Skład
skład INCI: sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua, parfum, glycerin, palmkernel acid, sodium chloride, tetrasodium
edta, tetrasodium editronate, limonene, alphaisomethyl ionone, hexyl cinnamal, geraniol, citronellol, CI 77891, CI 12490
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