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Olej arganowy bio 50 ml Etja
Cena

29,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

5908310446561

Producent

Etja

Opis produktu
Olej arganowy BIO jest przeznaczony do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i trądzikowej, a także dla chorób skórnych. Bardzo dobrzenawilża skórę i ujędrnia, działa
przeciwzapalnie i dodaje skórze elastyczności. Działa rewitalizująco i kojąco na podrażnioną skórę.Opóźnia proces starzenia się skóry i pojawianie się pierwszych
zmarszczek. Stosowany na włosy sprawia, że stają się odżywione, wzmocnione i pełne blasku. Olej arganowy jest także odpowiedni do pielęgnacji paznokci – stają się
twarde i połyskujące.
Argania Spinosa Kernel Oil jest nazywany marokańskim złotem. Drzewa arganowe rosną na południowo-wschodnim terenie Maroka. Osiągają wysokość do 10 metrów i
żyją 150-200 lat. Na pierwsze zbiory trzeba czekać około pół wieku. Tłoczeniem oleju zajmują się marokańskie kobiety. Olej jest uzyskiwany z orzechów drzewa
arganowego, kolor ma lekko pomarańczowy i charakterystyczny zapach gorzkawo-orzechowy. Jest wykorzystywany zarówno w kosmetyce jak i w medycynie.
Olej arganowy jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe (ok. 80%) takie jak: linolowy (omega6) i oleinowy (omega9). Zawiera także witaminę E, która jest nazywana
witaminą młodości i piękna, a jej stężenie w olejku arganowym jest dwukrotnie większe niż w oliwie z oliwek. Ponadto, olejek zawiera dużo substancji czynnych, które
zawierają grupy związków antykancerogennych takich jak:karoteny, polifenole o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwrodnikowym, tokofer, alkohole
triterpenowe, tirukallol łagodzący objawy alergii, sterole regenerujące naskórek oraz butyrospermol pielęgnujący skórę przed i po opalaniu.

Olej arganowy BIO jest wytwarzany z surowców ekologicznych i w 100% naturalny.
Posiada certyfikat BCS DE-OKO.
Działanie:
nawilżenie i ujędrnienie skóry
poprawa elastyczności
rewitalizacja i ukojenie
opóźnienie procesu starzenia się skóry
odżywienie i wzmocnienie włosów
wzmocnienie paznokci
Sposób użycia:
Pielęgnacja twarzy: wcierać delikatnie 3-4 krople w czystą twarz do całkowitego wchłonięcia.
Pielęgnacja ciała: zaaplikować olejek bezpośrednio na skórę i wcierać do wchłonięcia.
Kąpiel: wlać 5-10 ml olejku do wanny wypełnionej 1/3 ciepłej wody.
Pielęgnacja włosów: niewielką ilość rozprowadzić na ręce i wmasować w końcówki włosów. Przeczesać włosy grzebieniem i po 15-45 minutach zmyć szamponem. Już po
kilku stosowaniach widać rezultat.
Pielęgnacja paznokci: moczyć przez kilka minut w lekko rozgrzanym oleju lub wcierać bezpośrednio w płytkę paznokcia.
Masaż ujędrniający, szczególnie na miejsca dotknięte cellulitem.
Jako dodatek do balsamów, kremów, szamponów, odżywek, maseczek itp.
Moczenie stóp, poprawiają stan popękanych pięt.

Wpływ sezonowych zmian pogodowych może wywołać niewielkie różnice w kolorze, zapachu i gęstości.
Olej w buteleczce z pompką.
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