
energie a relax

ci
tru

so
vé

 plody a levandule

Produkt Šlehané bambucké máslo EAN Váha MOQ ks/balení

OE Vital Facial Support Chamomile Lavender Výživný pleťový krém s výtažky heřmánku a levandule 877173002786 42 g 1 6

OE Whipped Shea Butter Citrus Lavender S citrusovými plody a levandulí na obličej a tělo 877173002663 42 g 1 6

OE Whipped Shea Butter Jasmine S jasmínem na obličej a tělo 877173002700 42 g 1 6

OE Whipped Shea Butter Coconut Vanilla S kokosem a vanilkou na obličej a tělo 877173002748 42 g 1 6

OE Whipped Foot Butter Peppermint S mátou peprnou na chodidla a tělo 877173002908 42 g 1 6

Možnost objednat vzorky a mixované kartony
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Šlehaná bambucká másla
s láskou k pokožce: intenzivní hydratace, přirozená pružnost,
nadýchaná konzistence

Mix nejlepších esenciálních olejů a čistého bambuckého másla
Jemné, ale koncentrované složení nezanechává mastný film
100% biologicky rozložitelný obal

Vybírejte
z těchto vůní

vysoký podíl
bambuckého másla

přidanou vodu, umělá barviva
a vůně, parabeny, lepek,

GMO a plast

         obsahuje
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Dokonalý základ všech másel Organic Essence®
ručně zpracované BIO bambucké máslo z Ghany (Afrika)

Pečlivě vybíráme pouze nejkvalitnější BIO ingredience*:
•	 panenské oleje: kokosový, olivový, slunečnicový
•	 esenciální oleje z: levandule lékařské, grepu, máty peprné, kůry pomeranče, citronové šťávy
•	 extrakty z květů a rostlin: echinacey (třapatky nachové), smetanky lékařské, meduňky lékařské, 

měsíčku lékařského, levandule lékařské, poupat růže, heřmánku pravého, kořenu lopuchu, 
jitrocele většího, svízele přítuly, máty peprné

•	 vitamin E, maranta třtinová, kokosové máslo
•	 vůně jasmínu a vanilky

*složení jednotlivých krémů na vyžádání

ECO balení bez kompromisů
100% biologicky rozložitelný obal vhodný do kompostu  •  krabička z kraftového papíru (buničiny) 
etiketa ze 100% recyklovaného PCW papíru  •  přírodní barvy, BIO glazura i lepidlo
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http://www.pravebio.cz/specialni-masla/organic-essence--vyzivny-pletovy-krem--vytazky-levandule-a-hermanku--usda-bio--42g/
http://www.pravebio.cz/slehana-masla/organic-essence--slehane-bambucke-maslo--citrusove-plody--levandule--42g/
http://www.pravebio.cz/znacky/organic-essence--slehane-bambucke-maslo--jasmin--42g/
http://www.pravebio.cz/slehana-masla/organic-essence--slehane-bambucke-maslo--kokos--vanilka--42g/
http://www.pravebio.cz/organic-essence-bio-kosmetika/organic-essence--vyzivny-telovy-krem--vytazky-maty-peprne--usda-bio--42g/
http://www.pravebio.cz
http://www.pravebio.cz
mailto:info%40pravebio.cz?subject=
http://www.pravebio.cz/regeneracni-kremy/organic-essence--regeneracni-telovy-krem--vune-levandule--usda-bio--114g/
http://www.pravebio.cz/specialni-masla/organic-essence--vyzivny-pletovy-krem--vytazky-levandule-a-hermanku--usda-bio--42g/

