
Η λοσιόν σώματος με ζεόλιθο MED® έχει 
δημιουργηθεί βασισμένη σε φυσικές πρώτες ύλες. 
Ο ζεόλιθος, ένα φυσικό αποτοξινωτικό προϊόν της 
φύσης, σε συνδυασμό με το βούτυρο καριτέ και 
το λάδι αβοκάντο αποτελούν το ιδανικό προϊόν για 
τη φροντίδα του δέρματος. Η λοσιόν με ζεόλιθο 
δεν περιέχει σιλικόνη, parabens και φοινικέλαιο. 
Το λάδι αβοκάντο χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη 
διεισδυτικότητα στο δέρμα, την ενυδατική του 
δράση και τη θετική επίδραση στην περιποίηση της 
επιδερμίδας. Προωθεί την αναγέννηση των κυττάρων 
και είναι κατάλληλο για τα ξηρά, σκασμένα και 
κατεστραμμένα δέρματα. Η υψηλή συγκέντρωση του 
σε παλμιτικό οξύ το καθιστά συμβατό με το ευαίσθητο 
δέρμα. Οι φυτοστερόλες έχουν παρεμφερή δομή με 
τη χοληστερόλη που περιέχεται στο δέρμα και μπορεί 
να διεγείρουν την παραγωγή κυττάρων. Περιέχονται 
επίσης βιταμίνη Α και βιταμίνη Ε. Το βούτυρο καριτέ 
είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος της επιδερμίδας που 
περιέχει υψηλή συγκέντρωση σε φυσική αλλαντοΐνη, 
βιταμίνη Ε και καροτένιο. Είναι κατάλληλο για την 
ανασύσταση και την απαλότητα του δέρματος και 
βοηθάει στην επούλωση των δερματικών φλεγμονών. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

150 ml λοσιόν σε πλαστικό σωληνάριο με βιδωτό 
καπάκι, χωρίς εξωτερική συσκευασία, που παράγεται 
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για 
καλλυντικά.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ζεόλιθος, βούτυρο καριτέ, λάδι αβοκάντο
• Ένα απαλό σύμπλεγμα φυσικών συστατικών.
• Το βούτυρο καριτέ και το λάδι αβοκάντο είναι 

φιλικά προς το δέρμα.
• Απαλλαγμένη από συνθετικά αρώματα, γεύσεις 

και συντηρητικά.
• Χωρίς νανο-σωματίδια. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό και σκιερό μέρος. Το 
προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 9 μήνες μετά 
το άνοιγμά του.
 

Body Lotion με ζεόλιθο MED® - Οδηγίες χρήσης
Φυσική φροντίδα του σώματος με ζεόλιθο, λάδι αβοκάντο και βούτυρο καριτέ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

AQUA, ZEOLITE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCER-
IDE, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) 
FRUIT WATER, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) 
BUTTER, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, 
CETEARYL ALCOHOL, SODIUM CETEARYL SUL-
FATE,PALMITIC ACID, STEARIC ACID, POTASSI-
UM SORBATE, SODIUM BENZOATE, XANTHAN 
GUM, LACTIC ACID

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• aqua: συστατικό βάσης
• zeolite: ζεόλιθος
• caprylic/capric triglyceride: αγνά συστατικά από 

φυτικά έλαια που λαμβάνονται από καρύδα και 
φοινικέλαιο

• citrus aurantium dulcis (orange) fruit water: 
αρωματικό συστατικό

• butyrospermum parkii (shea) butter: βούτυρο 
καριτέ

• persea gratissima (avocado) oil: λάδι αβοκάντο
• cetearyl alcohol: φυσικός γαλακτωματοποιητής
• sodium cetearyl sulfate: επιφανειοδραστικό
• palmitic acid: φυτικό οξύ, γαλακτωματοποιητής
• stearic acid: στεατικό οξύ
• potassium sorbate: συντηρητικό (σορβικό κάλιο)
• sodium benzoate: συντηρητικό (σορβικό νάτριο)
• xanthan gum: πυκνωτικό συστατικό, φυτικής 

προέλευσης
• lactic acid: γαλακτικό οξύ
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