
LaPure szappan, sampon, fürdőbomba, testradír használati útmu-
tató:

LaPure kézműves (vegán, állatkísérlet mentes) szappanok és testápolók

Kézműves szappanok, fürdőbombák, testápolás

LaPure "szappanok szívvel"

Valódi, 100 %-os illóolajokat tartalmaz – A természet nyújtotta leghatásosabb gyógyító erő aza-
romás növényekből nyert illóolajokban rejlik, amelyek a testre és a lélekre is egyaránt jótékonya-
nhatnak.
Vegán – A szappanok mindegyike vegán, tehát nem tartalmaz állati eredetű összetevőt, csupá-
najakápolókban található méhviasz.
Állatkísérlet mentes – Természetesen minden termék mentes az állatokon tesztelt alapanyag-
októl.
Főként Panarom illóolajokat, növényi olajokat, növényi kivonatokat tartalmaznak, melyek
100%-ostisztaságú, természetes alapanyagokból készülnek, szigorú nemzetközi minőségi ellenőrzé-
sen esnekát, így terápiás célra is igazoltan alkalmasak.
Többnyire BIO – Az organikus összetevők teljesen GMO-mentesek és tanúsítvánnyal rendelkező-
gazdálkodásból származnak. Van kizárólag magyar alapanyogokból készülő szappan, hogy az alap-
anyagok a lehető legközelebbről, minél kisebb környezeti terheléssel érkezzenek.
Pálmaolaj mentes – Naponta átlagosan öt Margitszigetnyi erdő pusztul el, hogy a helyükre olajpál-
ma ültetvény kerülhessen. A LaPure szappanokban nincs pálmaolaj!
Fair Trade – A méltányos vagy becsületes kereskedelem (angolul fair trade) olyan irányított keres-
kedelem, amely hangsúlyt helyez arra, hogy a harmadik világbeli termelő megkapja az őt megillető-
pénzt a terményéért.
Környezetbarát – Csomagolóanyagként papírt, újrahasznosítható üveg tégelyeket használ Laura,
aLaPure termékek megálmodója.
További információk: www.jozsapet.hu

https://jozsapet.hu


Hogyan használd a szappant?
Mindenképpen olyan szappantartóban tárold amelyből rendesen ki tud folyni a víz. Na-
gyon jók erre a vesszőből vagy fából készült tartók. Sajnos a pár lyukacskával ellátottke-
rámia csodákban vizesek maradnak, a szappanod pedig idő előtt feloldódik benne.Meg-
fogni is kellemetlen a hideg, vizes, nyálkás szappant, ugye?
A nedves kezedet, szappan zsákot vagy szivacsot dörzsölj be a szappannal zuhanyzás-
kor, ne a testedet.Ha fürdesz akkor se áztasd a vízben a szappant, és akadályozd meg eb-
ben a gyerekeidet is.
Hogyan használd a szilárd sampont?
Vizezd be a hajad, majd kezdd el bedörzsölni a tincseidbe és a fejbőrödbe a sampont.Ha
neked egyszerűbb, a kezedbe is dörzsölheted, majd az így keletkezett habot belemas-szí-
rozhatod a hajadba. Hagyd egy kicsit (néhány percet) állni a hajadon, majd alaposanöb-
lítsd le. Ha igényed van rá, ismételd meg kétszer ezt a műveletet, de nem szükséges.
Tárold úgy ahogy egy szappant, ne érje víz vagy nagyon magas pára miközben áll.Hasz-
nálatot követően gyorsan újra szárazzá válik.
Semmiképp ne fürödj vele, kiszárítja a bőröd. Szappannak látszik kifejezetten, fejbőrreés
hajra készült!
Hogyan használd a fürdőgolyót?
Kanál segítségével a kívánt adagot dobd a fürdővízbe (fél vagy 1 golyót, esetleg ket-
tőt),várj amíg pezseg és élvezd a bőrápoló, illatos kényeztetést. A fürdés végén vigyázz
elne csússz a kádban, a tápláló olajok eléggé síkossá tehetik.
Hogyan használd a testradírt?
A bőr megújulása nagyjából havonta következik be, vagyis testradírt háromhetente -ha-
vonta egyszer érdemes használni. A nedves bőrödbe dörzsölöd óvatos, körkörös mozdu-
latokkal. Utána nem érdemes már mosakodni, csak langyos vízzel leöblíteni a testradírt.
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