upokojenie

blahodarnosť

prirodzenosť

Táto plná, no zároveň vyvážená vôňa upokojujúcej aromaterapeutickej
zmesi od Jack N´Jill pohladí zmysly každého dieťatka. Je ideálna pred
spaním, zanecháva jemnú, hĺbkovo vyživenú pokožku a dokonale
zrelaxované celé telo. Spojenie austrálskych extraktov a organických
olejov, medzi ktorými hrá hlavnú úlohu extrakt z white cypress a austrálsky prírodný levanduľový olej, prináša dokonalý pôžitok z kúpania. Olej
white cypress má výborné antiseptické vlastnosti. Vďaka nemu bude
jemná pokožka ochránená pred škodlivými baktériami a ďalšími toxínmi.
Levanduľový olej je dobre známy pre svoje priaznivé účinky. Vedeli ste, že dokonca zlepšuje kvalitu a
dĺžku spánku?

Doprajte svojim drobčekom nový zážitok z kúpania a vytvorte im v kúpeľni voňavú záhradu plnú kvetov a úžasných austrálskych plodín. Jemne
sladká pomarančová vôňa tohto radu si podmaní nielen deti, ale i dospelých. A magická aromaterapeutická zmes od Jack N´ Jill nie je zďaleka
všetko, čo Sweetness ponúka. Použitý extrakt zo zázračných listov
austrálskeho stromu orange pearl výborne ochráni pokožku pred baktériami a vďaka silným protizápalovým účinkom ju upokojí. Ak často
bojujete s vysušenou pokožkou, organický kokosový olej je tým správnym riešením. Postará sa o dokonalú hebkosť a jemnosť celého tela. Tiež
podporuje zdravie vlasovej pokožky, a tak budú
vlásky vašich drobcov krásne lesklé a jemné.

Dokonale upokojujúci elixír ďalej vytvára:
• olej z harmančeka,
• olej zo šalvie,
• pantenol,
• glycerín.

Rozmaznanie vďaka:
• oleju neroli,
• oleju palmarosa,
• oleju ylang-ylang,
• glycerínu.

Aby si aj tí najmenší mohli užívať vyživujúci kúpeľ, vytvorili sme pre nich
neparfumovanú verziu, ktorá zaujme svojou čistotou a jednoduchosťou.
Vďaka svojmu hypoalergénnemu zloženiu je rad Simplicity perfektný pre
novorodencov, ale aj pre všetkých s veľmi citlivou pokožkou. Hebkosť,
elasticitu pokožky a posilnenie vláskov zabezpečuje koktail dôležitých minerálov, vitamínov
a esenciálnych aminokyselín, ktoré v sebe
skrýva quinoa. Obsahuje ich hneď niekoľko,
napríklad vápnik, železo, fosfor a vitamín B2.
Aby všetko pekne penilo, použili sme prírodné
penidlo z kviláje mydlovej, ktorá je zároveň aj
výborným antioxidantom a má protizápalové
účinky.
Jednoduchosť dotvára:
• hroznový a slnečnicový olej
(v telovom mlieku),
• pantenol,
• glycerín.

Objem každého produktu:
300 ML fľaštička s pumpou

