Informacja prasowa

KOLEJNY AKT MYDLANEJ OPERY
REŻYSERIA: BARWA
W ROLI GŁÓWNEJ: LINIA BARWA NATURALNA

MYDŁA W KOSTCE
PREMIERA: CZERWIEC 2014
Polska marka Barwa słynie z doskonałych, pięknie pachnących i naturalnych mydeł, których
receptury sięgają 1949 roku. We wcześniejszych aktach mydlanej opery, doskonale
zadebiutowały kostki: róża i oliwka, z wdzięcznie brzmiącej linii BARWY HARMONII.
Czas na nowe oblicze linii Barwa Naturalna, z dodatkiem tradycyjnych składników
pielęgnacyjnych! Dobroczynne właściwości wyciągów, o które oparte są produkty znane są
już od pokoleń. Nowe mydła to tradycyjny skarb zaczerpnięty prosto z natury!

MYDŁO W KOSTCE BAWEŁNIANE
Z PROTEINAMI JEDWABIU
100 g, cena około: 1,50 zł
Olej bawełniany to skarbnica nienasyconych kwasów tłuszczowych
– szczególnie linolowego. Dzięki niemu mydło regeneruje naskórek i odbudowuje jego
warstwę lipidową. Baza kostki jest w 100% naturalna i roślinna – opiera się o olej palmowy. Nie
zawiera sztucznych barwników, konserwantów ani parabenów - co eliminuje ryzyko
podrażnień. Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

MYDŁO W KOSTCE OGÓRKOWE
Z PROWITAMINĄ B5
100 g, cena około: 1,50 zł
Kosmetyczne właściwości ogórka znane są od lat - mydło
z ekstraktem z tego warzywa świetnie tonizuje skórę i nadaje jej
świeży wygląd. Dodatek pantenolu łagodzi zaś podrażnienia i pobudza odnowę komórek
naskórka. Baza kostki jest w 100% naturalna i roślinna – opiera się o olej palmowy. Nie zawiera
sztucznych barwników, konserwantów ani parabenów - co eliminuje ryzyko podrażnień.
Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

Więcej informacji:
Agencja Platinium Cast
Emilia Poszwa; emilia@platiniumcast.pl; 604 240 408
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MYDŁO W KOSTCE Z MORSKIMI
MINERAŁAMI I KOMPLEKSEM WITAMIN
100 g, cena około: 1,50 zł
Poza poprawą nawilżenia skóry, jony soli morskich oraz ekstrakt
z alg brunatnych nadają skórze blask i świeży wygląd. Mydło
zawiera kompleks witamin A, E, F, H, P, B6 i prowitaminę B5. Baza kostki jest w 100% naturalna i
roślinna – opiera się o olej palmowy. Nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów ani
parabenów - co eliminuje ryzyko podrażnień. Produkt nie zawiera składników pochodzenia
zwierzęcego.

MYDŁO W KOSTCE OLIWKOWE
Z EKSTRAKTEM Z SHIITAKE
100 g, cena około: 1,50 zł
Zapewnia skórze odpowiedni poziom nawilżania, blask i ochronę
przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. A to dzieki
naturalnym antyoksydantom, czyli ekstraktowi z oliwek i azjatyckich grzybów shitake. Ponadto
mydło koi podrażnienia i zmiękcza szorstką skórę. Nie zawiera parabenów i barwników. Ma
pH neutralne dla skóry.

MYDŁO W KOSTCE KREMOWE
Z GLICERYNĄ
100 g, cena około: 1,50 zł
Kostka otula ciało świeżą i zmysłową mgiełką delikatnego,
kremowego zapachu. Gliceryna skutecznie nawilża skórę, wazelina
zaś chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz tworząc barierę na
powierzchni skóry spowalnia utratę wody, chroniąc przed przesuszeniem. Baza kostki jest w
100% naturalna i roślinna – opiera się o olej palmowy. Nie zawiera sztucznych barwników,
konserwantów ani parabenów - co eliminuje ryzyko podrażnień. Produkt nie zawiera
składników pochodzenia zwierzęcego.

Więcej informacji:
Agencja Platinium Cast
Emilia Poszwa; emilia@platiniumcast.pl; 604 240 408

