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BALMYOU ARABICA KAHVIÖLJY
- AINUTLAATUINEN UUTUUSTUOTE!
Balmyou Arabica puhdas kahviöljy on ainutlaatuinen tuote koko Euroopassa. Vastaavanlaista ei ole
vielä mikään muu yritys tuonut markkinoille. Kahviöljyn kauneusvaikutukset tunnetaan hyvin ja
Afrikassa naiset, kenellä on varaa ovatkin käyttäneet kahviöljyä juuri ihon kiinteyttämiseen sekä
aktivoimaan nestekiertoa silmänympärys iholta.
Arabica Kahviöljy on erityisen sopiva aikuiselle ja huonosti toimivalle iholle.
•

Kahviöljy sisältää runsaasti linoli- ja öljyhappoa, jotka pystyvät imeytymään erityisen hyvin ihoon ja auttavat
ihoa palautumaan esim. UV säteiden vaurioilta.

•

Kahvin sisältämä Palmitoleiinihappo, jota on luonnostaan ihossa, mutta joka vähenee iän myötä, vahvistaa
ihon pintaa ja säilyttää ihossa kosteutta. Tämän ansiosta iho on napakampi ja sileämpi.

•

Runsaan kofeiinipitoisuutensa ansiosta kahviöljy vilkastuttaa ihon aineenvaihduntaa, jolloin kuona-aineet
lähtevät poistumaan ihosta ja ihon väri kirkastuu.

•

Käytä kasvoseerumin tapaan koko kasvoille aina kun ihosi tuntuu veltostuneelta, samean väriseltä ja kaipaa
tehokasta aktivointia.

•

Kahviöljy on vahva tiiviste, jonka vuoksi sitä tarvitsee hyvin pienen määrän. Huomioithan, että tuote ei
sovellu sisäiseen käyttöön!

•

Uudistaa ja elvyttää ihoa. Tuotteen tuoksu tulee aidoista paahdetuista kahvipavuista.

•

IHANTEELLINEN MYÖS SILMÄNYMPÄRYSIHOLLE: Vilkastuttaa nestekiertoa, jota kautta turvotus sekä
tummuus laskee.

Raaka-aine: Arabica coffee oil.
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Koko valmistusprosessin ajan tuotteemme ovat sopusoinnussa luonnon kanssa. Pidämme huolen siitä, että tuotteen
ekologinen jalanjälki on mahdollisimman pieni alkutuotannosta aina ihmisten kylpyhuoneisiin saakka. Koko
toimintamme pohjautuu kestävään kehitykseen, oikeudenmukaisuuteen sekä sosiaaliseen vastuuseen.
Pystymme takaamaan korkeimman mahdollisen laadun tuotteelle, sillä seuraamme tiiviisti tuotantoa paikallisesti
Ugandassa.
NaTrue sertifioidut tuotteemme täyttävät puhtaan luonnonkosmetiikan vaatimukset. Ekologinen ja kestävän
kehityksen mukainen pakkaus on meille ensisijaisen tärkeää. Tuemme sydäntämme lähellä olevaa kansalaisjärjestöä
Ugandassa. Olemme mukana lasten ja nuorten terveyden ja koulutuksen edistämisessä paikkakunnalla, josta Balmyoubrändin raaka-aineet saadaan.

protect your skin. – suojaa ihoasi.
100 % luonnollinen ja sertifioitu hoitotuote
100 % raffinoimaton, kylmäpuristettu, vegaaninen ja cruelty free
100 % hajuste-, väri- ja säilöntäaineeton
100 % parabeeniton, parafiiniton, mineraaliöljytön, silikooniton ja mikromuoviton
Itse tuotteessa ei ole mitään muuta lisättyä ainetta kuin puhdas Ugandasta saatu raaka-aine!
protect your planet. – suojele planeettaamme.
Luonnonvaraiset karitepähkinät tuotetaan oikeaudenmukaisissa työolosuhteissa Ugandassa.
Kestävän kehityksen arvoketju
ympäristöystävällinen, luontoa säästävä, pakkaus
balmyou tukee Ugandan koulutuksen ja terveydenhuollon kansalaisjärjestöjä
eläinkokeetonta kosmetiikkaa

http://www.4dream.fi/balmyou/
Suositushinta: Balmyou kahviöljy, 20 ml, 32,00-37,00 €
Tiedustelunumero: 040 961 8225 / info@4dream.fi
Saatavuus: ekoliikkeet, luontaistuotekaupat, lifestyle myymälät, kauneushoitolat sekä ekokampaamot
http://www.4dream.fi/balmyou/jalleenmyyjat/
Painokelpoiset kuvat: https://showroom.whynotpr.fi/product/9235/balmyou-arabica-kahvioljy
balmyou on nuori saksalainen tuotebrändi, joka tuottaa korkealaatuista, raffinoimatonta ja kylmäpuristettua, Nilotica karitevoita Ugandasta. balmyou
:ssa yhdistyy terveys ja kauneus luontoon, kestävään kehitykseen sekä sosiaaliseen vastuuseen tuotteen tuotannossa. balmyou on kosmetiikan
yksinkertaisuuden ja puhtauden puolestapuhuja. Haluamme saada kosmetiikan käyttäjiä siirtymään luonnonkosmetiikkaan. Mielestämme nämä
tuotteet on tuotettava kestävää kehitystä, ekologisuutta ja sosiaalisuutta kunnioittavalla tavalla. Siksi mottomme on: ”protect your skin. protect your
planet“.
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