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SHAMASA Olej arganowy 50ml
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Olej arganowy (bez zapachu) 50ml, Shamasa

Opis produktu
Olej arganowy bogaty jest w nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminę E. Pomaga zachować jędrność i młodość skóry. Głęboko
nawilża, zwalcza wolne rodniki i przyspiesza gojenie ran.

Bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe. Zawiera w sobie witaminę E zwaną witaminą piękna i młodości, której stężenie jest
dwukrotnie większe niż w oliwie z oliwek. Posiada również wiele substancji czynnych działaniu antyoksydacyjnym i przeciwrodnikowym,
łagodzących objawy alergii, regenerujących naskórek oraz pielęgnujących skórę przed i po opalaniu. Ze względu na swoje właściwości
zwany eliksirem młodości.

Właściwości oleju arganowego:

odbudowuje warstwę hydrolipidową zapobiegając powstawaniu zmarszczek i wygładzając te już istniejące
intensywnie nawilża skórę wnikając w jej najgłębsze warstwy
neutralizuje wolne rodniki, opóźniając procesy starzenia skóry
przyspiesza gojenie się ran i poparzeń min. słonecznych
chroni przed czynnikami zewnętrznymi (słońce, mróz, wiatr)
pielęgnuje delikatną skórę noworodków
regeneruje i odżywia łamliwe i przesuszone włosy, zwalcza łupież
łagodzi objawy trądziku młodzieńczego i alergii skórnych
ujędrnia ciało
wzmacnia paznokcie
wspomaga odnowę komórek
działa przeciwzapalnie
wzmacnia ściany naczyń krwionośnych
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 zawiera prawie 100 substancji czynnych (wśród nich karoteny, polifenole, sterole).
poprawia krążenie
Olejek aplikować bezpośrednio na skórę. Świetnie sprawdza się jako olejek do masażu.

Może być także dodatkiem do kremu, balsamu, maseczki do twarzy czy szamponu.

Dodany do kąpieli zapewni skórze ładny wygląd i idealną kondycję.

* przed zastosowaniem należy sprawdzić indywidualną reakcję skóry na olejek

INCI: Argania Spinosa Kernel Oil

Pojemność: 50ml

Producent
Shamasa
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