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OLEJ ARGANOWY 30ml 100%
surowy zimnotłoczony
Cena

11,50 zł

Opis produktu
Marokański kosmetyczny olej

arganowy – wytwarzany w tradycyjny ręczny sposób

przez marokańskie kobiety. Oferowany przez nas olej jest w 100% czystym pełnowartościowym olejem kosmetycznym. Ponieważ nie zawiera żadnych dodatków zachowuje swoje drogocenne
właściwości, dzięki którym nazywany jest płynnym złotem Maroka. Jest to jeden z najbardziej cenionych olejów na świecie.
Dzięki ręcznemu procesowi produkcji oferowany przez nas olej nie jest narażony na podgrzewanie do zbyt wysokich temperatur, dzięki czemu zachowuje on wszystkie swoje najcenniejsze
składniki.
Główne składniki niefiltrowanego surowego oleju arganowego to: tokoferole (witamina e, beta-, gamma-, delta-tokoferol), fitosterole (właściwości antyzapalne), tłuszcze nasycone jak i
nienasycone, a nawet tłuszcze omega.

WŁAŚCIWOŚCI OLEJU:
- opóźnia procesy starzenia
- działa przeciwzapalnie
- łagodzi objawy alergii na skórze
- poprawia elastyczność skóry
- skutecznie wygładza zmarszczki
- zapobiega przedwczesnemu pojawieniu się zmarszczek
- głęboko nawilża skórę
- pomaga w leczeniu egzemy, ospy wietrznej, łuszczycy
- wspomaga walkę z cellulitem
- przyspiesza gojenie się ran
- chroni naskórek przez przesuszeniem i pęknięciami
- łagodzi objawy trądziku młodzieńczego
- chroni skórę przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych
- powstrzymuje proces utraty wody przez skórę
- odżywia włosy zniszczone zabiegami fryzjerskimi

Zastosowanie:
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- do wklepywania: na umytą skórę twarzy, szyi, dekoltu (a nawet pod oczy jakozamiennik kremu) wklepać palcami olejek arganowy
- do smarowania ciała: najlepiej po kąpieli rozsmarować olejek jak balsam na wilgotnej skórze
- odżywka do włosów: po umyciu włosów na wilgotne końcówki włosów wmasować niewielką ilość olejku tak, żeby nie przetłuścić włosów
- maska do włosów: na nieumyte włosy wmasować olejek i przykryć czepkiem na conajmniej 30min., a następnie umyć włosy szamponem
- dodatek do: kremów, balsamów, maseczek, glinek

Specyfikacja:
Postać oleista
Barwa żółta do złotej
Zapach charakterystyczny
Przechowywanie suche, chłodne miejsce, temperatura pokojowa
ZDJĘCIE PRODUKTU POGLĄDOWE, KOLORY ETYKIET MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ

Skład
Argania Spinosa Kernel Oil
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