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Este gel de banho com óleos essenciais 100% naturais tem pH equilibrado com a pele e não contém
sabão, por isso limpa suavemente sem ressecá-la, mesmo em peles sensíveis. Além disso, é totalmente
biodegradável, portanto não agride o meio ambiente. Sua fragrância é totalmente natural e combina rosa
damascena, jasmim e ylang, o que torna a experiência do banho muito agradável e relaxante. Em suma,
este gel de banho é uma opção suave e natural que cuida da sua pele e do planeta, deixando-a com uma
sensação de frescura e bem-estar.

DESCRIPCIÓN
Para que serve o Aroma Shower Love? Se você deseja desfrutar de uma experiência de banho suave e
delicada, o gel de banho Love é perfeito para você. Sua fórmula contém óleos essenciais 100% naturais
que lhe conferem um perfume encantador de rosa damascena, jasmim e ylang ylang, o que o torna um
deleite para os sentidos. Além disso, sua fórmula é adequada para veganos, por isso não contém
ingredientes de origem animal nem foi testada em animais. Este gel de banho não é apenas agradável,
mas também respeita a natureza, pois é biodegradável. Por isso, se quer sentir-se mimado e cuidado,
experimente o gel de banho Love! Quais são os benefícios do Aroma Shower Love? Estes géis de banho
contêm óleos essenciais 100% naturais que limpam suavemente sem deixar a pele seca. Além disso,
graças aos óleos vegetais que contêm, hidratam e cuidam da pele, deixando-a macia e mimada. Sua
fragrância 100% natural de rosa damascena, jasmim ne ylang é um deleite para os sentidos. Esses géis de
banho são adequados para todos os tipos de pele, para que qualquer pessoa possa aproveitar seus
benefícios. Em resumo, se procura uma forma natural e suave de limpar a pele, estes géis de banho são
uma excelente opção. Quais são os ingredientes do Aroma Shower Love? Água Óleo de girassol
Tensoativos à base de óleo de coco Álcool Glicerina Carragenina Ácido lático Goma xantana (emulsionante
e estabilizante natural) Óleos essenciais naturais Limoneno Linalol Citronelol Citral Como usar o Aroma
Shower Love? Para usar esses géis de banho, basta aplicar uma pequena quantidade na palma da mão, do
tamanho de uma avelã, e emulsionar até formar uma espuma fina. Em seguida, massageie suavemente a
pele e enxágue com bastante água. É muito fácil e rápido. Desfrute de uma pele limpa e macia com esta
simples rotina de autocuidado.
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