Frantsilan luomuyrttitila
Luontoäidin Ruusuinen
Suihkugeeli
200 ml

Luontoäidin ruusuinen SUIHKUGEELI 200ml
Iho- ja luontoystävällinen vartalon suihkugeeli, joka
tekee ihosta puhtaan ja hyvän tuoksuisen ilman keinotekoisia hajusteita, lauryylisulfaatteja ja parabeenejä. Ei käytetty eläinkokeita.

Aineosat:

pH 5,5

Ihoystävälliset, ympäristöön hajoavat kasvipohjaiset
saippuoidut aineet on valittu tuotteeseen hellävaraisten ja luonnonmukaisten ominaisuuksiensa mukaan.
Kotimaiset hoitavat luomuyrttiuutokset (niittyhumala,
keto-orvokki, kamomilla, juhannusruusu) hoitavat,
uudistavat ja elvyttävät ihoa.
Aromaterapeuttiset eteeriset öljyt (palmarosa, pe-

largoni, patsuli, ylang ylang, mandariini, piparminttu, ruusu) antavat tuotteelle mielialaa kohentavan tuoksun. Ne desinfioivat ja harmonisoivat ihon
toimintoja.
Suomalaiset kukkaterapiauutokset (koivu, siankärsämö, voikukka) tasapainottavat kehon ja mielen keskinäistä harmoniaa ja näin edesauttavat ihon hyvää
kuntoa.
Ingredients: * merkityt ovat luomulaatua. Luontoperäisiä raaka-aineita 100%
Aqua Lähdevesi.
Cocamidopropyl Betaine Kookosamidopropyylibetaiini. Kookosöljyjohdannainen. Pinta-aktiivinen pesevä
aine.
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Sucrose Laurate Sukroosilauraatti. Valmistettu
sokerista ja kookosöljyn rasvahappoesteristä. Hellävarainen, pesevä aine.
Glycerin Kasviglyseriini. Luonnon kasvirasvoista ja öljyistä pilkottu 3-arvoinen alkoholi. Kosteuttava ja
pehmittävä.
*Prunella vulgaris Niittyhumala-uutos. Ihoa uudistava ja elvyttävä, ihohuokosia supistava ja rauhoittava.
*Viola tricolor Keto-orvokki-uutos. Erityisesti herkkää ihoa hoitava ja suojaava, pehmittävä, puhdistava,
arpia parantava.
*Matricaria recutita Kamomilla-uutos. Antibakteerinen ja desinfioiva. Ihoa hoitava ja rauhoittava.
*Rosa pimpinellafolia Juhannusruusu-uutos. Kosteuttaa, pehmentää, rauhoittaa ja elvyttää ihoa.
Xanthan Gum Ksantaanikumi. Ksantaanikasvin
kumista ja sokerista bakteerikäymisen avulla tuotettu.
Paksuntava aine.
*Helianthus annuus Auringonkukan siemenöljy.
Kasvin siemenistä kylmäpuristettu luomuöljy. Ihoa
pehmentävä, ravitseva ja suojaava.
Sodium Chloride Merisuola. Tuotetta paksuntava ja
ihoa desinfoiva sekä aineenvaihdunnan jätteitä poistava.
Cympopogon martini Palmarosa. Aromaterapeuttinen mielialaa keventävä, haihtuva eteerinen öljy, joka
tuhoaa bakteereita ja viruksia, parantaa tulehduksia,
katkenneita verisuonia ja vanhoja arpia. Se hoitaa
kuivaa ja hilseilevää ihoa sekä tasapainottaa talineritystä.
Pelargonium x asperum Pelargoni. Ihoa hoitava ja
pintaverenkiertoa elvyttävä, antiseptinen aromaterapeuttinen haihtuva öljy, joka tasapainottaa hormonitomintaa.
Pogostemon patchouli Patsuli. Aromaterapeuttinen
öljy, hoitaa ihottumia, ihoinfektioita, päänahan ongelmia. Tasoittaa ryppyjä, hillitsee ruokahalua ja liiallista
hikoilua.
Cananga odorata Ylang ylang. Trooppisen puun
kukista saatava ihoa uudistava, kosteuttava ja mielialaa kohottava aromaterapeuttinen haihtuva öljy.
Citrus reticulata Mandariini. Aromaterapeuttinen
pintaverenkiertoa elvyttävä, virkistävä ja antiseptinen
sekä mielialaa piristävä haihtuva öljy.
*Mentha x piperita Piparminttu. Ihohuokosia supistava, raikastava, rentouttava, antiseptinen ja rasvaaineenvaihduntaa tasapainottava aromaterapeuttinen
haihtuva öljy.
Rosa damascena Ruusu. Bulgarialainen aromaterapeuttinen öljy elvyttää ihon uudistumista ja estää
ihon ennenaikaista vanhenemista ja ryppyjen syntymistä. Onnellisuuden öljy.
Potassium Sorbate Kaliumsorbaatti. Puskuroiva.
Hapettumista estävä elintarvikesäilöntäaine.
*Betula pendula Koivun kukkaterapeuttinen uutos.
Virkistää ja lisää nesteiden kulkua.
*Achillea millefolium Siankärsämön kukkaterapeuttinen uutos. Ihoa suojaava ja vastustuskykyä kohottava.
*Taraxacum officinale Voikukan kukkaterapeuttinen
uutos. Voimistava. Ihoa kirkastava.
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