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Cztery Szpaki hydrolat z czarnego bzu 100 ml
 

Cena: 32,88 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent CZTERY SZPAKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sambucus Nigra Flower Water, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate

Charakterystyka

Hydrolat powstaje podczas destylacji parą wodną kwiatów czarnego bzu. W skład wody kwiatowej wchodzą rozpuszczalne w
wodzie cząstki roślinne oraz niewielka ilość olejku eterycznego odpowiadająca za naturalny, stosunkowo delikatny zapach.
Odczyn hydrolatu przypomina naturalne pH skóry, dlatego zazwyczaj będzie kosmetykiem odpowiednim w pielęgnacji jej
różnych rodzajów. Hydrolat z czarnego bzu będzie natomiast szczególnie przydatny w pielęgnacji cery dojrzałej, odwodnionej i
wrażliwej.

Działanie:

Hydrolat pozyskiwany z kwiatów czarnego bzu powinien zainteresować osoby posiadające skórę pozbawioną naturalnego
blasku, zmęczoną, ziemistą, suchą i przy tym skłonną do podrażnień i zmarszczek. To produkt, z którym na pewno zaprzyjaźnią
się posiadaczki i posiadacze cery dojrzałej - działa bowiem antyoksydacyjnie, rozświetlająco i nawilżająco.
Zaaplikowany na oczyszczoną skórę przywraca jej właściwe pH i doskonale przygotowuje ją na kolejne etapy pielęgnacji.
Stosowany regularnie może również pomóc w zniwelowaniu widoczności przebarwień i blizn, rozjaśnić skórę i ujednolicić jej
koloryt.
Oprócz tego hydrolat z czarnego bzu działa także antyseptycznie i antybakteryjnie, będzie więc przydatny także w przypadku
okazjonalnie pojawiających się wyprysków i stanów zapalnych.
Hydrolat to kosmetyk, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom uniwersalnych produktów. Woda kwiatowa w
buteleczce z atomizerem z powodzeniem zastępuje tonik - wystarczy spryskać nią twarz lub nanieść na skórę z użyciem płatka
kosmetycznego (polecamy te wielokrotnego użytku). Użycie hydrolatu na świeżo oczyszczoną skórę nie tylko przywróci jej
odpowiednie pH po użyciu środka myjącego, ale i przygotuje twarz na kolejne etapy pielęgnacji.
Jest też świetnym składnikiem bazowym do wszelkiego rodzaju płukanek, maseczek, toników czy odżywek lub jako baza
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humektantowa w procesie olejowania włosów. Woda kwiatowa sprawdzi się też jako odświeżająca mgiełka do twarzy i ciała.

Właściwości:

Hydrolat z czarnego bzu zawiera dużą ilość witaminy C, dzięki czemu posiada właściwości antyoksydacyjne, delikatnie
rozświetlające i rozjaśniające skórę. Z kolei zawarte w nim flawonoidy zapobiegają negatywnym skutkom oddziaływania na
skórę wolnych rodników, co jest szczególnie istotne w przypadku cer przesuszonych, skłonnych do zmarszczek i dojrzałych -
działa wygładzająco, odżywczo i zmiękczająco. Czarny bez ma w sobie również garbniki i triterpeny - to one odpowiadają za
działanie antyseptyczne, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne.
Hydrolat jest w zasadzie pozyskiwanym w procesie destylacji efektem ubocznym powstawania olejków eterycznych. Para
wodna o temperaturze stu stopni pozwala uwolnić molekuły znajdujące się w różnych częściach roślin.
W wyniku tego procesu wytrącają się dwie części - oleista, na którą składają się olejki eteryczne oraz wodna - właśnie pod
postacią hydrolatu.
Hydrolat w większości składa się wody, zachowuje też jednak pożądane w pielęgnacji składniki aktywne. Dzięki takim
proporcjom, hydrolat zadziała więc znacznie łagodniej niż olejek eteryczny, charakteryzuje się też subtelniejszym zapachem.
Można go bez obaw stosować na twarz, ciało czy na włosy.

Stosowanie
1. Tonizowanie i oczyszczanie - spryskaj wacik i delikatnie oczyść nim skórę twarzy.
2. Odświeżenie - zamknij oczy i spryskaj twarz i dekolt.
3. Odżywienie skóry pod oczami - spryskaj wacik i połóż na zamknięte oczy. Pozostaw na 5 minut.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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