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Cztery Szpaki Przepiórka mydło gospodarcze 110 g
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 110 g

Postać Mydła

Producent CZTERY SZPAKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
zmydlone: oliwa z oliwek, olej kokosowy

Charakterystyka

Uniwersalny kosmetyk o prostym i szlachetnym składzie: zawiera naturalną oliwę z oliwek oraz olej kokosowy wysokiej klasy.
Tylko tyle i aż tyle. Delikatny i jednocześnie skuteczny w działaniu kosmetyk. Mydło gospodarcze Przepiórka doskonale poradzi
sobie zarówno ze sprzątaniem (pranie ręczne, mycie podłogi, usuwanie kurzu), jak i myciem całego ciała. Doskonale sprawdzi się
nawet jako kosmetyk dla zwierząt.
Kremowa kostka po potarciu tworzy niezbyt gęstą pianę o neutralnym zapachu. Bardzo dobrze sprawdza się jako środek
czyszczący i myjący. Działa wyjątkowo łagodnie, za co podziękuje Wam skóra rąk, często przyzwyczajona do silnie chemicznych
substancji. Kupno Przepiórki to pożegnanie z gumowymi rękawiczkami.
Krótki, prosty skład bez substancji zapachowych docenią osoby borykające się ze skórą wrażliwą, skłonną do alergii i
podrażnień.
Mydłem Przepiórka można też myć zwierzęta. Nie zawiera ono żadnych substancji zapachowych ani detergentów, które
mogłyby im szkodzić.
Nasze mydła tworzymy ręcznie metodą na zimno. Nie używamy maszyn i skomplikowanych algorytmów – cały proces to czyste
rzemiosło. Każda kostka jest dzięki temu nieco inna i nie zawsze wygląda tak, jak ta na zdjęciu. Jeśli na górnej krawędzi mydła
zauważysz delikatny biały nalot - nie przejmuj się, to czysta gliceryna, która wytrąca się w czasie procesu zmydlania.
Kosmetyk wegański - produkt stworzony bez użycia surowców pochodzenia zwierzęcego.

Stosowanie
Niewielką ilość mydła gospodarczego polecamy zetrzeć na tarce i rozpuścić wiórki w wodzie. Tak powstałym płyn to doskonały środek
do mycia podłogi lub usuwania kurzu. Sprawdzi się też do higieny ciała

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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