Mydło z Aleppo z błotem z Morza Martwego

Naturalne mydło z Aleppo jest produkowane z oliwy z oliwek z dodatkiem oleju laurowego. Prosty skład i naturalne hipoalergiczne składniki sprawiają, że mydła z Aleppo są polecane także do
pielęgnacji skóry z problemami dermatologicznymi oraz cery wrażliwej i skłonnej do alergii. Mydło z Aleppo wyróżnia się spośród innych mydeł dostępnych na rynku dzięki następującym
właściwościom:

jest hipoalergiczne
dzięki olejowi laurowemu posiada działanie antyseptycze i przeciwzapalne
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dzięki oliwie z oliwek doskonale nawilża i łagodzi skórę, odnawia film hydrolipidowy, oliwa posiada także właściwości regenerujące, uelastycznia skórę, wygładza ją.
ulega biodegradacji w 100%
nie zawiera sztucznych barwników, substancji konserwujących, zapachowych ani drażniących
nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego
nie jest testowane na zwierzętach

Mydło z Aleppo z dodatkiem błota z Morza Martwego zawiera naturalny składnik znany ze swoich cudownych właściwości od wieków. Błoto z Morza Martwego jest bardzo bogate w
minerały - zawiera około 40 minerałów, m.in. jod, sód, żelazo, fluor, potas, wapń, magnez, chlorki, bromki, siarczany. Dzięki temu posiada niepowtarzalne właściwości kosmetyczno-lecznicze,
wzmacnia skórę, odżywia, działa wygładzająco. Ponad to ogranicza przetłuszczanie się skóry, dobrze oczyszcza i zmniejsza widoczność zmian trądzikowych.

Jest szczególnie polecane do codziennej pielęgnacji:

Dla cery tłustej, mieszanej i trądzikowej - ze względu na właściwości przeciwłojotokowe i normalizujące natłuszczenie skóry, rewitalizuje i głęboko oczyszcza skórę

Przy problemach dermatologicznych - eliminuje łojotokowe zapalenie skóry i łupież, polecane także przy atopowym zapaleniu skóry, łuszczycy, łagodzi stany zapalne

Dla cery dojrzałej - działa przeciwzmarszczkowo oraz opóźnia proces starzenia skóry.

skład INCI: sodium olivate, aqua, glycerin, maris limus extract, sodium laurelate, sodium chloride, sodium hydroxyde

skład w języku polskim: oliwa z oliwek (zmydlona), woda, gliceryna, ekstrakt z błota z Morza Martwego, olej laurowy (zmydlony) chlorek sodu, wodorotlenek sodu (ług sodowy pozyskiwany
z soli morskiej, do regulacji pH)

waga mydła: 100g

trwałość: 18 miesięcy po wyjęciu z opakowania

pochodzenie: Syria

Jakość mydła jest stale nadzorowana przez francuskie laboratoria marki NAJEL
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