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Cztery Szpaki mydło peeling Melisa i Dynia 110 g
 

Cena: 15,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 110 g

Postać Mydła

Producent CZTERY SZPAKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Sodium cocoate, sodium olivate, sodium shea butterate, sodium ricinoleate, pumpkin seed, cymbopogon nardus oil, mentha piperita oil,
citrus medica limonum (lemon) peel oil

Charakterystyka

Peelingujące mydło o potężnym, orzeźwiającym aromacie melisy, mięty i cytryny. Obok tego zapachu nie sposób przejść
obojętnie - jest intensywny, ale nie męczący. Po użyciu czuć go na skórze; sprawia, że cała łazienka pachnie obłędnie. Jeśli
mydło może być pozytywne i wesołe to Melisa Dynia taka właśnie jest. Duża zawartość masła shea i oliwy z oliwek daje to, co
najlepsze: piękną, gęstą, stabilną pianę oraz nawilżenie skóry. Efekt peelingujący uzyskaliśmy dzięki dodaniu wytłoczyn z pestek
dyni. Przypadnie do gustu osobom, które lubią mocniejsze peelingi - te drobiny nie dadzą szans martwemu naskórkowi -
pozostawią skórę gładką i pobudzą mikrokrążenie.
Skład:

Zmydlone: olej kokosowy, oliwa z oliwek, masło shea, zmielone ziarno dyni, olejki eteryczne: melisowy, miętowy,
cytrynowy

Składniki aktywne i ich działanie:
Olej kokosowy - pomaga utrzymać właściwy stopień nawilżenia skóry, wzmacnia elastycznośc i naprężenie, spowalnia
starzenie, ma również działanie antybakteryjne.
Masło shea - to kosmetyczna alfa i omega - odżywia i regeneruje skórę, zawartość witaminy A i E chroni skórę przed
wolnymi rodnikami, co spowalnia procesy starzenia. Ma także szerokie właściwości ochronne, chroni nasze ciało przed
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
Oliwa z oliwek - jest bogatym źródłem antyoksydantów, dzięki czemu pomaga utrzymać młodość, jędrność i witalność
skóry, jest również naturalnym filtrem UV. Pozostawia ją napiętą, miękką i gładką, a zwarta w niej witamina F zapobiega
nadmiernej utracie nawilżenia naskórka.
Olej rycynowy - działa antybakteryjnie, dezynfekująco i łagodząco na różnego rodzaju podrażnienia. Niweluje nadmierną
suchość i jest pomocny w walce z chorobami skórnymi i stanami zapalnymi.
Pestki dyni - oprócz naturalnych właściwości peelingujących, wytłoczyny z pestek dyni pomagają zapobiegać stanom
zapalnym skóry oraz działają oczyszczająco. Składniki w nich zawarte mają udział w procesie regulacji wydzielania
sebum i zapobiegają powstawaniu zaskórników. Dynia bogata jest w minerały, wodę i witaminę A, dzięki czemu
zapobiega nadmiernemu przesuszeniu skóry. Zawarte w niej witamina E oraz przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki
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i wspomagają proces odbudowy komórek skóry oraz poprawiają jej elastyczność.
Olejek eteryczny melisowy - ma właściwości kojące, łagodzące i tonizujące. Może pomóc w rozjaśnieniu przebarwień i
ujednolicić koloryt skóry. Pachnie orzeźwiająco i cytrusowo.
Olejek eteryczny miętowy - działa odświeżająco, antyseptycznie i przeciwzapalnie. Pomaga w pielęgnacji skóry o
skłonnościach do zmian trądzikowych.
Olejek eteryczny cytrynowy - wspomaga pielęgnację skóry łojotokowej, z grzybicą czy egzemą, działa antyseptycznie i
antybakteryjnie oraz pomaga w zwalczaniu stanów zapalnych i infekcji skóry.

Nasze mydła tworzymy ręcznie metodą na zimno. Nie używamy maszyn i skomplikowanych algorytmów – cały proces to czyste
rzemiosło. Każda kostka jest dzięki temu nieco inna i nie zawsze wygląda tak, jak ta na zdjęciu. Jeśli na górnej krawędzi mydła
zauważysz delikatny biały nalot - nie przejmuj się, to czysta gliceryna, która wytrąca się w czasie procesu zmydlania.
Produkt stworzony bez użycia surowców pochodzenia zwierzęcego.

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