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Cztery Szpaki hydrolat z krwawnika pospolitego 100 ml
 

Cena: 33,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent CZTERY SZPAKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Achillea Millefolium Flower Water, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate

Charakterystyka

Hydrolat powstaje podczas destylacji parą wodną kwiatów krwawnika pospolitego. W skład wody kwiatowej wchodzą
rozpuszczalne w wodzie cząstki roślinne oraz niewielka ilość olejku eterycznego odpowiadająca za naturalny, nieco ziołowy
zapach. Odczyn hydrolatu przypomina naturalne pH skóry, dlatego zazwyczaj będzie kosmetykiem odpowiednim w pielęgnacji
jej różnych rodzajów. Na hydrolat z krwawnika powinni zwrócić uwagę posiadacze cery naczynkowej, wrażliwej, a także
trądzikowej.
Zaaplikowany na skórę nawilży ją i odświeży, a także dodatkowo wzmocni naczynia krwionośne.

Działanie:

Hydrolat z krwawnika pospolitego doskonale sprawdzi się w pielęgnacji cer problematycznych - naczynkowej, skłonnej do
zaczerwienień i trądzikowej. Wykazuje działanie przeciwzapalne, kojące i tonizujące, a także przyspiesza z regenerację
uszkodzonej skóry. Dodatkowo działa również przeciwzapalnie i antybakteryjnie - pomoże więc uporać się z niepożądanymi
niespodziankami w postaci wyprysków i pozostałościami po nich.
Dzięki działaniu delikatnie rozjaśniającemu hydrolat z krwawnika pomaga wyrównać koloryt skóry i zmniejsza widoczność
zaczerwienień. Za to, a także za wzmocnienie naczynek i zniwelowanie ilości tzw. "pajączków" podziękują mu przede wszystkim
osoby o cerze naczynkowej.
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.
Woda kwiatowa sprawdzi się też jako odświeżająca mgiełka do twarzy i ciała.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/cztery-szpaki-hydrolat-z-krwawnika-pospolitego-100-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Właściwości:

Hydrolat z krwawnika pospolitego jest naturalnym, bogatym źródłem olejków eterycznych (m.in. kamfory, azulenu i cyneolu).
Zawarte w nim flawonoidy działają wzmacniająco, uszczelniająco i uelastyczniająco na naczynia krwionośne. W pielęgnacji
skóry pomagają tu także garbniki i sole mineralne oraz choliny. Z kolei kwas salicylowy, askorbinowy oraz glikolowy działają na
cerę oczyszczająco i rozjaśniająco oraz pomagają odblokować zatkane pory, doskonale przygotowując tym samym skórę do
dalszych etapów pielęgnacji. Hydrolat zawiera także witaminy A,C i K, które pomagają zapobiec niepożądanym efektom
działania wolnych rodników i spowalniają procesy starzenia.
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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