
Lasă-te învăluită de parfumurile naturii în Luna Palmolive! 

 
Gama de geluri de duş Palmolive Naturals 

 

Noua vedetă a gamei Palmolive Naturals este laptele de duş Palmolive 

Naturals Smooth Delight ce conține ulei 100% natural de 

macadamia şi extracte de floare de cacao, precum şi formula 

îmbogăţită cu lapte hidratant. Obţinut din nucile arborelui de 

macadamia, originar din Australia, uleiul de macadamia are proprietăţi 

nutritive, hidratante şi emoliente datorită conţinutului bogat de acid 

palmitoleic (acidul gras Omega-7). Efectul combinat al uleiului de 

macadamia şi al adaosului de lapte hidratant din noul Palmolive 

Naturals Smooth Delight hrăneşte în profunzime pielea, lăsând-o 

moale și catifelată. Aroma dulce a nucilor de macadamia se simte în timpul utilizării 

gelului de duş şi persistă pe piele după duş. 

 

Gelul de duş Palmolive Naturals Ultra Moisturization pe bază de extracte 

100% naturale din măsline cu formula sa bogată şi cremoasă, amintind de 

Mediterana, are grija de pielea ta, lăsând-o moale ca mătasea la atingere. 

Aplicate direct pe piele sau folosind un burete de baie, gelul de duş 

Palmolive Naturals Ultra Moisturization produce o spumă abundentă, 

învăluindu-te într-un parfum irezistibil, de lungă durată. 

 

Gândit pentru pielea foarte uscată, Palmolive Naturals Nourishing 

Delight conţine combinaţia optimă de miere şi lapte hidratant, ambele 

de origine naturală, ce curăță cu blândețe pielea și o protejează împotriva 

deshidratării. Având o textură cremoasă, gelul de duş Nourishing Delight 

hidratează intens pielea, fiind alegerea potrivită pentru zilele fierbinţi de 

vară. Mirosul discret conferă o stare de calm şi relaxare. 

 

 

Momentele de răsfăţ şi destindere poartă amprenta Palmolive Naturals 

Calming Pleasure. Efectul combinat al laptelui hidratant şi al florilor de 



cireş amplifică senzaţia de relaxare, lăsând în același timp pielea catifelată şi moale la 

atingere. Efectul hidratant şi mirosul delicios de flori de cireş persistă mult timp după 

baie. 

 

 

Gelul de duș Palmolive Naturals Irresistible Softness are la bază o 

formulă specială cu extracte 100% naturale de orhidee neagră şi aloe 

vera, îmbogățită cu lapte hidratant, oferind atât hidratarea de care pielea 

are nevoie, cât și un parfum plăcut, de durată. Spuma delicată acoperă 

pielea într-o textură mătăsoasă, iar aroma de orhidee neagră conferă o 

experiență exotică ritualului îmbăierii. 

 

 


