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Masło shea organiczne
Biotanic 100ml
Cena

16,90 zł

Opis produktu
Masło shea Biotanic – intensywna regeneracja Twojej skóry!
Masło shea, inaczej masło karite, to cenny tłuszcz roślinny pozyskiwany z nasion drzewa masłowego. Wytwarzane jest ręcznie,
zgodnie z wielowiekową, tradycyjną recepturą, w jednej z wiosek w Ghanie. Nasiona, z których pozyskiwany jest ten cenny
surowiec, zawierają aż 50% naturalnych tłuszczów, które doskonale uzupełniają niedobory powstałe w wyniku nieprawidłowej
diety, czy narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe (zanieczyszczenia, promieniowanie słoneczne czy używki). Skóra
pozbawiona naturalnych lipidów traci wilgoć, szybciej się starzeje i jest dużo bardziej podatna na działanie niekorzystnych
czynników. Wzmocnij naturalną ochronę swojej skóry! Zatrzymaj czas i odzyskaj młody, zdrowy wygląd!
Co decyduje o tak unikalnych właściwościach kosmetyku? Oczywiście bogactwo naturalnych składników! Należą do nich m.
in.:
kwasy tłuszczowe – nawilżają, wzmacniają i chronią skórę przed szkodliwymi czynnikami,
fitosterole – działają przeciwzapalnie, wspomagają gojenie i regenerację skóry,
allantoina – zmiękcza, nawilża, wygładza i doskonale zmiękcza naskórek,
witamina E – odmładza, chroni przed wolnymi rodnikami powstającymi np. w wyniku opalania,
prowitamina A – działa przeciwzmarszczkowo, przyspiesza regenerację naskórka.
Już po jednym zastosowaniu zauważysz różnicę! Twoja skóra będzie jedwabiście gładka, miękka i bardziej elastyczna! Masło
karite zapewni Ci dodatkową, delikatną ochronę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych!
Masło shea polecamy dla:
skóry dojrzałej – kosmetyk opóźnia procesy starzenia się skóry, a także wspomaga redukcję istniejących zmarszczek,
poprawia jędrność, elastyczność skóry, a także zapewnia efekt liftingu,
skóry suchej – naturalne lipidy „łatają” uszkodzenia cementu międzykomórkowego, który jest swoistą „uszczelką”
naskórka, zapobiegającą utracie wody – szczelny cement utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry, dzięki temu
zmniejsza się problem suchości,
skóry wrażliwej, podatnej na uszkodzenia – tłuszcze zawarte w kosmetyku wzmacniają również naturalną ochronę
naskórka, dzięki czemu ograniczają problem podrażnień i wspomagają procesy związane z gojeniem się skóry,
skóry uszkodzonej – np. po opalaniu – masło shea przyspiesza regeneracją poparzonej skóry i pozwala zminimalizować
negatywny wpływ promieni słonecznych na włókna kolagenowe i elastynowe – zapobiega fotostarzeniu się skóry,
skóry objętej rozstępami – masło shea doskonale nawilża i ujędrnia skórę ciała, wspomagając walkę z rozstępami –
przyspieszenie regeneracji skóry i doskonałe właściwości nawilżające, znacznie zmniejszają widoczność rozstępów
będących w fazie gojenia.
UWAGA! Nasze masło nie jest rafinowane, nie zawiera dodatków i konserwantów, dlatego doskonale sprawdza się w
pielęgnacji nawet najbardziej delikatnej skóry! Może posidać grudki.
Sposób użycia: niewielką ilość masła rozgrzać w dłoniach i wmasować w obszary wymagające regeneracji. Stosować
przynajmniej raz dziennie na skórę twarzy, ciała lub na włosy.
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Skład
Butyrospermum parki (Shea butter)* (100%)
*pochodzi z ekologicznych upraw, posiada certyfikat ekologiczny
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