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SHAMASA Olej jojoba 50ml
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Olej jojoba 50ml, Shamasa

Opis produktu
Olej jojoba harmonizuje wydzielanie sebum, utrzymuje skórę nawilżoną i jędrną. Ma działanie antybakteryjne. Sprawdzi się w walce z
trądzikiem, czy łupieżem.

Olej jojoba jest swoją budową zbliżony do łoju wydzielanego przez ludzką skórę (sebum). Zbyt mała ilość sebum charakteryzuje cerę
suchą, skłonną do zmarszczek. Dla takiej skóry olej jojoba zastępuje niejako naturalne sebum i zapobiega tym samym wysuszeniu skóry.
Skóra zostaje odpowiednio nawilżona, jest miękka i jędrna. Przy nadmiernym wydzielaniu sebum skóra jest tłusta i skłonna do
wyprysków. W takim przypadku olej jojoba działa hamująco na naturalne wydzielanie sebum. Dzięki tej regulacji wydzielania łoju, olej
jojoba przyspiesza regenerację komórek skóry.

Właściwości oleju jojoba:

zachowuje naturalny odczyn skóry
radzi sobie z wypryskami i podobnymi zmianami na skórze
zapobiega „świeceniu się” skóry regulując wydzielanie sebum
niezastąpiony przy pielęgnacji skóry trądzikowej
bakteriostatyczny – dodany do innych preparatów wydłuża ich okres przydatności
nawilża i koi zarówno skórę jak i włosy
chroni skórę przed utratą wilgotności
posiada wysoką zawartość witaminy E – witamina młodości
chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi
przywraca włosom blask i sprężystość
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Zastosowanie:

Olejek nakładać w niewielkiej ( istotne! ) ilości bezpośrednio na skórę, lekko wmasowując. Ponieważ wchłania się momentalnie nadaje
się także na dzień pod makijaż, wtedy kilka kropli należy delikatnie wklepać opuszkami na (to ważne!!!) wilgotną skórę. Po tej aplikacji
można śmiało nakładać podkład i resztę makijażu (podkład nie "waży" się a makijaż dobrze się trzyma). Regularne stosowanie olejku
jojoba sprawia, że uciążliwe błyszczenie zostaje zdecydowanie zredukowane. Natomiast jego właściwości kojące i antybakteryjne
ewidentnie radzą sobie z niedoskonałościami skóry, które stopniowo z czasem pojawiają się w dużo mniejszej ilości lub wcale.

Można mieszać z innymi olejami, tworząc własne niepowtarzalne kompozycje dostosowane do indywidualnych potrzeb skóry. Jako
odżywka do włosów może być nakładany bezpośrednio (nałożyć na włosy lekko masując skórę głowy ) pozostawić na godzinę lub
więcej, a następnie umyć delikatnym szamponem, a dla tych, którzy żyją w biegu, dobrym rozwiązaniem będzie dodanie olejku do
szamponu.

Świetnie sprawdza się zastosowany jako demakijaż! Najlepiej połączyć go w proporcji 1:1 z hydrolatem. Po silnym wstrząśnięciu, tak aby
składniki połączyły się nakładamy na wacik i przytrzymujemy na oku ( nie ma potrzeby tarcia ). Jeżeli to pierwsze doświadczenie z
naturalnym demakijażem, należy dać sobie chwilę czasu i przyzwyczaić skórę do tego typu produktu.

INCI: SIMMONDSIA CHINENSIS OIL

* przed zastosowaniem należy sprawdzić indywidualną reakcję skóry na olejek

Tłoczony na zimno, nierafinowany

Pojemność: 50ml

Producent
Shamasa

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

