PL Nawilżający żel do mycia ciała
Kąpiel jest intymnym rytuałem, który pomaga się zrelaksować, oczyszcza umysł i ciało, pozwala zmyć z siebie stres
i pozbyć się napięć. Poranny prysznic ożywia i pobudza
do działania, a wieczorna kąpiel poprawia nastrój i łagodzi
zmęczenie po długim dniu. Z myślą o tej wyjątkowej chwili
stworzyliśmy delikatny żel do mycia ciała, który podaruje
Ci codzienną dawkę czystej przyjemności. Zawiera on wyjątkowy, roślinny składnik XeradinTM , będący naturalnym
źródłem 24-godzinnego nawilżenia. Jego wyjątkowa olejkowa konsystencja tworzy delikatną pianę, która doskonale
myje i pielęgnuje skórę, pozostawiając ją odświeżoną. A przepiękny zapach oryginalnych francuskich olejków dodatkowo
Cię odpręży i zrelaksuje, przenosząc do świata zmysłów.

EN Daily moisturising body wash
Washing is an intimate ritual that helps you to relax, cleanses
your body and soul and allows you to wash away the stress
and release the tension. The morning shower invigorates
and spurs you into action, while the evening bath improves
your mood and relieves fatigue after a long day. With this
special moment in mind, we created a delicate body wash
that will offer you a daily dose of pure pleasure. It contains
XeradinTM , a unique, plant-based ingredient, which is a natural source of 24‑hour moisturisation. Its special oil formula
creates a delicate foam that perfectly cleans and conditions
your skin, leaving it refreshed. And the marvellous scent of
original French essential oils will help you relax and unwind
even more, transporting you to the world of senses.

Jak go używać: niewielką ilość żelu nanieś na mokrą
skórę, delikatnie wmasuj aż do powstania aksamitnej piany,
następnie spłucz wodą. Najlepiej zużyć przed końcem:
data i numer partii na opakowaniu.

How to use it: apply a small amount of wash on wet
skin, massage delicately until velvety foam appears, then
rinse. Best used before the end of: see date and batch
number on the packaging.

Jest tak skuteczny, bo w środku ma [składniki]: /
It is so efficient because it contains [ingredients]:
Aqua, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Parfum, Propanediol, Triethanolamine, Sodium Chloride,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Salvia Sclarea Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Enteromorpha Compressa
Extract, Porphyra Umbilicalis Extract, Undaria Pinnatifida Extract, Lithothamnium Calcareum Extract, Panthenol,
Polyquaternium-7, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Citronellol, Limonene,
Geraniol, Linalool

250 ml / 8.45 fl.oz.
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D A I LY M O I S T U R I S I N G
BODY GEL
Nawilżający żel do mycia ciała

blackcurrant & cedarwood

