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BasenSchauer®
Zásaditý sprchový gel s minerály,
výtažky z bylin & kafrem
BasenSchauer s hodnotou pH cca 7,5
zajišťuje harmonizující a vitalizující osvěžení
celého těla. Hydratující aloe vera, přírodní
minerály a éterické oleje intenzivně pečují
o pokožku a podporují její funkci. Výsledkem je sametově hebký pocit na pokožce.
Svěží vůně vybraných olejů jsou blahem
pro smysly. Výtažky z bylin, jako např. z listu
břízy, meduňky a chmelového květu, navíc
zajišťují zklidnění a vyvážení celkového stavu
pokožky.
Speciální ráz dodává tomuto kvalitnímu
sprchovému gelu osvědčená směs drahých
kamenů, které jsou použity také v soli
MeineBase: horský křišťál, safír, karneol,
achát, chalcedon, chrysopras, citrín a onyx,
a to v co nejjemněji namleté formě.
V každé lahvičce se navíc nachází jeden
malý horský křišťál. Ten je považován za
jeden z nejdůležitějších drahých kamenů
a přináší člověku bystrost
a vitalitu. Podle Hildegardy
von Bingen reprezentuje
tento léčivý kámen sílu
a vytrvalost.
Použití
Pro osprchování si dejte na dlaň množství
odpovídající lískovému oříšku a krouživými
pohyby naneste na vlhkou pokožku.

Pro dosažení jemného peelingu můžete
smíchat BasenSchauer se solí MeineBase
v poměru 2:1.
Obsah: 100
250 ml,
ml 250 ml, 1 000 ml.
Obsažené látky
voda (demineralizovaná voda), glycerin*,
kokosový glucosid, vinný líh, inulin, lauryl
glucosidy, stearyl citrát, xantanová guma,
kafr, guma guar, aloe vera*, přírodní
minerály, benzylalkohol, fenylethylalkohol,
výtažky z bylin: (březový list*, saturejka*,
brutnák*, mochna husí*, chmelový květ*, list
meduňky*, přeslička*), parfém** (citronový
olej, vavřín kubébový, olej z borovice kleč,
šalvějový olej, gerániový olej, olej z růžového
dřeva, anýzový olej, citronelový olej, borový
olej z jehličí, olej z čajovníku, bergamotový
olej, hřebíčkový olej, olej z pomerančových
slupek, cedrový olej, olej ylang-ylang,
rozmarýnový olej, tymiánový olej, kmínový
olej, cypřišový olej, olej z citronových slupek,
santalový olej, levandulový olej, jalovcový
olej), achát, karneol, citrín, chrysopras,
chalcedon, safír, horský křišťál, onyx, natron,
limonen**, citral**
* vyrobeno ze surovin z kontrolovaného
biologického zemědělství
** z éterických olejů

certifikováno podle standardu
BDIH pro přírodní kosmetiku
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