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Link do produktu: https://www.spadomowe.pl/olej-kokosowy-organiczny-biotanic-100ml-p-210.html

Olej kokosowy organiczny
Biotanic 100ml
Cena

19,90 zł

Opis produktu
Olej kokosowy Biotanic - piękne włosy, młoda skóra!
Organiczny olej pozyskiwany z miąższu orzechów palmy kokosowej, doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji skóry.
Kosmetyk zawiera niewiarygodną (ok. 90%) ilość cennych dla skóry kwasów tłuszczowych. Właśnie dlatego, jest tak
wartościowym surowcem od lat wykorzystywanym w medycynie i kosmetologii. Dodatkowo w kosmetyku znajdziemy:
witaminy z grupy B: B1, B2, B3, B6 – chronią skórę przed powstawaniem stanów zapalnych, normalizują jej pracę,
witaminę C – zapobiega powstawaniu zmarszczek,
witaminę E – neutralizuje szkodliwe wolne rodniki, powstające np. w wyniku wystawienia skóry na działanie promieni
UV,
kwas foliowy – wspomaga regenerację naskórka, chroni przed fotostarzeniem,
oraz minerały: potas, wapń, magnez, żelazo, fosfor i cynk.
Doskonały dla skóry!
Ze względu na swój unikalny skład, olej kokosowy skutecznie nawilża i odżywia skórę. Zapobiega powstawaniu zmarszczek i
chroni przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych. Świetnie sprawdza się w pielęgnacji skóry wrażliwej, ekstremalnie
przesuszonej i podatnej na podrażnienia.
Olej kokosowy nie zatyka porów, a także ma właściwości antybakteryjne, dzięki czemu może być z powodzeniem stosowany
również przy cerze ze skłonnością do powstawania niedoskonałości. Olej ma przepiękny kokosowy zapach!
Marzysz o odprężającym masażu? Olej kokosowy to jeden z ulubionych kosmetyków masażystów! Idealnie nadaje się zarówno
do profesjonalnego, jak i domowego masażu!
Idealny dla włosów!
Oprócz swoich niesamowitych właściwości pielęgnujących cerę, olej kokosowy doskonale sprawdza się w pielęgnacji włosów.
Regularne stosowanie oleju pozwala zregenerować włosy zniszczone, a także zabezpieczyć włosy zdrowe przed szkodliwym
wpływem temperatury i innych czynników wpływających na osłabienie ich kondycji. Doskonale radzi sobie z rozdwojonymi
końcówkami, a także wspomaga walkę z łupieżem! Chcesz mieć zdrowe, mocne i naturalnie lśniące włosy? Postaw na olej
kokosowy!
Sposób użycia: niewielką ilość oleju rozgrzać w dłoniach i wmasować w skórę lub włosy wymagające odżywienia i regeneracji.
Stosować przynajmniej raz dziennie – rano lub wieczorem.
Nasz olej nie zawiera konserwantów i innych szkodliwych dodatków. Tłoczony na zimno, zapewnia najwyższe stężenie cennych
składników aktywnych i pełne bezpieczeństwo stosowania, nawet dla cer problemowych!

Skład
Cocos nucifera oil* (100%)
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*pochodzi z ekologicznych upraw, posiada certyfikat Ecocert
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