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Opis produktu
Konopne mydło Savon Noir Eukaliptus i Szałwia
Mydło Savon Noir w wersji Czterech Szpaków powstało na bazie klasycznej, znanej od wieków receptury. Nie
bylibyśmy jednak sobą, gdybyśmy nie wyposażyli jej w drobny, bardziej lokalny twist. Nasze "czarne mydło"
(które - niespodzianka - wcale nie jest czarne) wzbogaciliśmy bowiem o dodatek oleju konopnego. Dołożyliśmy
od siebie również naturalne olejki eteryczne: eukaliptusowy, szałwiowy i rozmarynowy. Dzięki temu mydło nie
tylko delikatnie oczyszcza i pielęgnuje skórę, ale i wspaniale pachnie. Orzeźwiające połączenie eukaliptusa z
ziołowymi nutami to był zdecydowanie strzał w dziesiątkę.

Działanie:
Tradycyjne Savon Noir wygląda nieco inaczej niż większość znanych powszechnie mydeł. Ten kosmetyk o potasowej bazie nie
przybiera postaci twardej kostki czy nawet płynu - występuje w formie gęstej, żelowej pasty. Gdy nabierzesz jej odrobinę na
dłoń i wymieszasz z ciepłą wodą, nabierze aksamitnej konsystencji i łatwo rozprowadzi się na skórze. Jeśli przez chwilę
potrzymasz mydło w dłoniach, rozgrzeje się i przyjemnie rozpłynie między palcami. Po rozprowadzeniu Savon Noir na ciele
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skóra stanie się przyjemnie miękka i gładka.
To zasługa między innymi oliwy z oliwek, na której bazuje mydło. Zawiera ona duże ilości witaminy E (zwanej również
witaminą młodości), a także witaminy F - chroniącej skórę przed utratą wilgoci. Savon Noir świetnie sprawdzi się więc u osób
posiadających cerę suchą, naczyniową, a nawet tłustą i skłonną do trądziku. Może być bowiem pomocne w regulowaniu
nadmiernego wytwarzania sebum.
Dzięki swoim naturalnym właściwościom, mydło to sprawdzi się również jako baza do peelingu mechanicznego - pomoże
efektywnie usunąć martwy naskórek, przyspieszy naturalny proces złuszczania, a dodatkowo odżywi skórę. Między innymi ze
względu na to mydło Savon Noir wykorzystuje się od wieków jako jeden z niezbędnych elementów pielęgnacyjnego rytuału
Hammam. Określenie to oznacza dosłownie łaźnię lub saunę turecką, a sam rytuał jest niesamowicie relaksujący i przyjemny.
Przypomina nieco współczesne zabiegi SPA i składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich zakłada przyjemne rozgrzanie skóry i
maksymalne otwarcie porów w saunie lub łaźni parowej, a w warunkach domowych po prostu zaserwowanie sobie gorącego
(ale bez przesady!) prysznica. Następnie na tak przygotowanej, rozgrzanej skórze rozprowadzamy mydło Savon Noir i
pozostawiamy je na kilka minut, żeby mogło odpowiednio na nią zadziałać. Po tym czasie należy wykonać peeling z użyciem
rękawicy peelingującej (najlepiej tej naszej, bo jest ekstra), wmasować mydło w skórę okrężnymi ruchami i spłukać je ciepłą
wodą. Można również dodatkowo nałożyć na skórę całego ciała maskę na bazie glinki (najczęściej Ghassoul). Zwieńczeniem
rytuału jest wykonanie masażu z użyciem olejku. My polecamy skorzystać w tym celu z naszej konopnej świecy do masażu
Eukaliptus i Szałwia, która idealnie komponuje się z mydłem.
Rytuał Hammam zainspirował nas zresztą do stworzenia specjalnego pielęgnacyjno-odprężającego setu. Tylko nazwaliśmy go
bardziej swojsko ;) W zestawie Relaks znajdziesz konopne Savon Noir i świecę do masażu o zapachu eukaliptusa i szałwii, a
także jedyną w swoim rodzaju, autorską i uszytą specjalnie dla nas rękawicę peelingującą.

Właściwości i skład:
Oliwa z oliwek - sprawia, że skóra staje się miękka, jędrna i gładka oraz pomaga podtrzymać optymalny stopień nawilżenia.
Olej konopny - wygładza, napręża i uelastycznia skórę, sprawia że ciało wygląda młodziej i bardziej promiennie.
Olejek eteryczny eukaliptusowy - działa odświeżająco, energetyzująco, antyseptycznie, przeciwwirusowo i
przeciwbakteryjnie.
Olejek eteryczny rozmarynowy - normalizuje, ujędrnia, relaksuje i oczyszcza skórę, wykazuje działanie antyseptyczne.
Olejek eteryczny z szałwii hiszpańskiej - działa antyseptycznie, dezodorująco i przeciwzapalnie.
Skład: zmydlone: oliwa z oliwek extra virgin, olej konopny, olejek eteryczny eukaliptusowy, olejek eteryczny rozmarynowy,
olejek eteryczny z szałwii hiszpańskiej
INCI/Ingredients: Potassium Olivate, Potassium Hempate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil,
Salvia Lavandulifolia Leaf Oil, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Citral*. *-składowe naturalnych olejków eterycznych

Waga:
250 g
Kosmetyk bez konserwantów.
Kosmetyk wegański - produkt stworzony bez użycia surowców pochodzenia zwierzęcego.

Sposób użycia:
Nabierz odrobinę pasty na dłonie i zmieszaj z niewielką ilością wody do uzyskania płynnej konsystencji. Rozprowadź mydło na
skórze całego ciała, pozostaw na 5-10 minut, a następnie zmyj ciepłą wodą, korzystając z peelingującej rękawicy. Po takim
zabiegu skóra będzie nie tylko dobrze oczyszczona, ale także wygładzona i miękka.
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