
PL  Nawilżający balsam do ciała
Sekret pięknej, gładkiej i miękkiej w dotyku skóry tkwi 
w codziennej pielęgnacji, której podstawą jest odpo-
wiednie nawilżanie. To najprostszy sposób, aby poczuć 
się pewnie i komfortowo we własnej skórze. Pomyśleliśmy 
o tym, tworząc lekki balsam, który dzięki dobroczynnym 
składnikom skutecznie ją nawilża i odżywia, chroniąc przed 
przesuszeniem. Działa natychmiastowo i długotrwale, bo 
zawiera wyjątkowy, roślinny składnik XeradinTM, który 
wyraźnie poprawia funkcje skóry, ograniczając utratę 
wody. Balsam doskonale się wchłania, pozostawiając 
skórę sprężystą, niezwykle miękką i jedwabistą w doty-
ku. A jego piękny, relaksujący zapach pozostanie z Tobą 
na cały dzień.

 Jak go używać: nanieś niewielką ilość balsamu na 
skórę i delikatnie wmasuj do wchłonięcia. Stosuj do co-
dziennego nawilżania po kąpieli. Najlepiej zużyć przed 
końcem: data i numer partii na opakowaniu.

EN  Daily moisturising body balm
The secret to beautiful, smooth and soft skin lies in 
everyday care based on appropriate moisturisation. It’s 
the simplest way to feel confident and comfortable in 
your own skin. We thought about it when we created 
a light balm that thanks to its beneficial ingredients will 
effectively moisturise and nourish your skin, protecting 
it from dryness. It provides immediate and long-lasting 
effect, as it contains XeradinTM, a unique, plant-based in-
gredient that visibly improves the functioning of your skin, 
reducing the loss of moisture. The balm absorbs quickly, 
leaving the skin supple, incredibly soft and smooth to the 
touch. And its beautiful, relaxing fragrance will stay with 
you all day long.

 How to use it: apply a small amount on your skin 
and delicately massage until absorbed. Use for everyday 
moisturisation after a shower or a bath. Best used before 
the end of: see date and batch number on the packaging.

250 ml / 8.45 fl.oz.

 Jest tak skuteczny, bo w środku ma [składniki]: /   It is so efficient because it contains [ingredients]:
Aqua, Isopropyl Myristate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Parfum, Polyglyceryl-6 Stearate, Propanediol, Glyceryl 
Stearate, Cetearyl Alcohol, Salvia Sclarea Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Enteromorpha Compressa Extract, 
Porphyra Umbilicalis Extract, Undaria Pinnatifida Extract, Lithothamnium Calcareum Extract, Tocopheryl Acetate, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyglyceryl-6 Behenate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Triethanolamine, Benzyl Benzoate, Citronellol, Limonene, Geraniol, Linalool
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