
PL  Nawilżający peeling do ciała
Aby zachować aksamitną miękkość i młody wygląd, skóra potrze-
buje intensywnego oczyszczenia. Systematyczne usuwanie mar-
twego naskórka podczas odprężającego masażu pod prysznicem 
lub w czasie kąpieli to świetny sposób, aby ujędrnić i wzmocnić 
skórę, a także przygotować ją na przyjęcie drogocennych skład-
ników aktywnych zawartych w innych kosmetykach. Dlatego 
powstał nasz peeling do ciała, który nie tylko perfekcyjnie je 
oczyszcza, ale również doskonale pielęgnuje. Drobno zmielone 
pestki z moreli dbają o idealną gładkość skóry, a kompleksy ro-
ślinne pomagają jej zachować prawidłowe nawilżenie, działają 
regenerująco, łagodząco i przeciwstarzeniowo. Zmysłowy za-
pach peelingu, oparty o oryginalne francuskie olejki, pozwoli Ci 
na chwilę oderwać się od rzeczywistości.

 Jak go używać: Niewielką ilość peelingu nanieś na mokrą skó-
rę i masuj okrężnymi ruchami, a następnie spłucz wodą. Stosuj 2–3 
razy w tygodniu. Pamiętaj, aby przed użyciem wstrząsnąć. Najle-
piej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.

EN  Daily moisturising body scrub
Your skin needs intensive cleansing treatment in order to 
stay velvety soft and keep its youthful appearance. Regular 
removal of dead skin cells during a relaxing massage in the 
shower or bath is a great way to add firmness to the skin, and 
prepare it for the precious active ingredients present in other 
beauty care products. Our body scrub was created to do just 
that. It is an excellent cleanser and provides your skin with 
the perfect nourishment. Finely ground apricot kernels ensure 
the skin remains perfectly smooth, while plant components 
act to maintain proper skin hydration, and have regenerating, 
soothing and anti-aging properties. The sensual scent, based 
on original French essential oils, will let you leave all your cares 
behind for a while.

 How to use it: Apply a small amount of the body scrub 
to wet skin and massage with circular motions, then rinse with 
water. Use 2-3 times a week. Shake before using. Best used 
before the end of: see date and batch number on the packaging.

 Jest tak skuteczny, bo w środku ma [składniki]: /  It is so efficient because it contains [ingredients]:
Aqua, Glycerin, Prunus Armeniaca Seed Powder, Magnesium Aluminum Silicate, Macadamia Seed Oil Glycereth-8 Esters, Fucus Vesiculosus 
Extract, Enteromorpha Compressa Extract, Porphyra Umbilicalis Extract, Undaria Pinnatifida Extract, Lithothamnion Calcareum Extract, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Arnica Montana Flower Extract, Hypericum Perforatum Flower Extract, Juniperus Communis Fruit 
Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Gentiana Lutea Root 
Extract, Humulus Lupulus Extract, Triticum Vulgare Germ Extract, Allantoin, Sulfur, Retinol, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Parfum, Propylene Glycol, Triethanolamine, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Limonene, Geraniol, Linalool
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250 ml / 8.45 fl.oz. MADE IN EU

 sp. z o.o. sp. k. 
Poland, 53-012 Wrocław 

Wyścigowa 56 H 
+ 48 786 222 324 

www.prouve.com 


